
    

 

Blad 
 
Dick afgetekende winnaar  
Najaarscompetitie 2022 

Het was elke week weer een verrassing 
welke ‘vergeten groenten’ uit zijn grote 
rode Dirk tas tevoorschijn kwamen. Was 
dat om te compenseren dat hij bijna al 
zijn tegenstanders met een 0 naar huis 
stuurde? In elk geval is Dick met 12½ 
punten uit 14 partijen de winnaar van  
de eerste seizoenshelft. Proficiat! 

Van schaakvereniging EsPion  

#2 

 

Februari 2023 

En ve rde r  o .a .  i n  B la d  #2:  

 

Wijnwedstrijd 

Na drie jaar  
kon het weer! 

Pat is mat 

De ultieme  
zugzwang 

Hans Looman 

‘Mijn huis is te 
klein voor al m’n 
verzamelingen’ 

Met Anish Giri kreeg Tata Steel voor de tweede 
keer sinds 1985 een Nederlandse winnaar. Dat  
gebeurde in de schaduw van het optreden van 
twaalf EsPionezen in de verschillende amateur-
toernooien. Zo wonnen Constantijn, Raymond 
Altman en Tom hun groep. Je leest er alles over 
in deze tweede editie van Blad! 

De Doordouwers 

Leerzaam verhaal 
over een kansloze  
degradatie  
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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 10 april We schaken gewoon (Tweede paasdag) 

zo 23 april DecaChess toernooi 

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 19.50) 

Of in de zaal (tot 19.50) 
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 Van de bestuurstafel 
Door Ric Wieringa 
 
Het sinds twee jaar in eigen huis hebben van ons Kees Besselink C4 
toernooi werd op 2 januari gevolgd door de eindelijk weer in eigen 
huis speelbare wijnavond. De wijnavond is door covid-maatregelen 
nooit in onze nieuwe behuizing gespeeld. De nieuwe leden moesten 
wat wennen aan de setup van de wijnavond; de oudere leden waar-
schijnlijk ook, het was immers drie jaar geleden dat het event kon 
plaatsvinden. Het werd wederom gezellig. 
 
Er is nog een speciaal EsPion toernooi in de maak om in eigen huis te 
spelen: meer hierover op de achterkant van dit Blad. 
 
Het niet in ons huis geplande Tata Chess Tournament in Wijk aan Zee 
werd weer door vele EsPionezen bezocht, zowel als speler als bezoe-
ker. Waar je ook zat of liep in de grote zaal: je kwam er wel een club-
genoot tegen. Op 
zaterdag 21 januari 
stond een grote rij 
voor de entree, 
waarschijnlijk ver-
oorzaakt door onze 
clubgenoten, die  
enthousiast naar 
binnen wilden. 
 
De indertijd opgezette trainingen voor onze jonge instroom gaat  
eerdaags een wat breder vervolg krijgen: elke EsPionees kan zijn  
of haar partij laten analyseren, zich aanmelden voor trainingen en 
thema bijeenkomsten, zowel live als online. De introductie van een 
ware Academie vindt in dit blad plaats. 
 
Ook op andere gebieden, zoals interne competitie, nieuwe leden en 
website zijn eerdaags nieuwe initiatieven te verwachten. Als je wordt 
uitgedaagd om mee te doen, bedenk je dan niet! 
 
Ik wens jullie veel leesplezier! 

Een overvolle Moriaan op 21 januari 
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Martha 
 
Nu ook de laatste automatismen 
van ons mooie spel haar vreemd 
geworden zijn komt er een einde 
aan het schaken van Martha in 
clubverband. Geen paarden meer 
die er onverbiddelijk ‘afgerost’  
worden, geen aanvullingen meer in 
haar notatieboekje met ‘mijn beste 
100 partijen’, niet langer het toon-
beeld in ons midden van een voort-
durend hernomen optimisme over 
haar resultaten. 
 
Na zeven nullen in Wijk aan Zee 
dacht ze wel eens hartgrondig aan 
stoppen, maar een remise en een 
bye waren ruim voldoende om het 
jaar erop toch weer aan te schuiven. En wie kan er op bogen daar 
ooit Gary Kasparov een reep chocola te hebben overhandigd? Martha 
kocht enorm veel schaakboeken, het rendement ervan was helaas 
omgekeerd evenredig aan haar enthousiasme. 
 
De laatste jaren is haar wereld snel kleiner geworden, dieren werden 
haar beste vrienden: de reiger die elke dag kaasblokjes op kwam  
halen, de papagaai Coco die als ze in de nacht naar de wc ging riep 
‘Martje schaken?’ Maar de humor bleef. Toen ze noodgedwongen  
verhuisd was naar het verpleeghuis en ik (Henk) haar daar vroeg of 
Coco al een beetje gewend was bleef het een poosje stil. Ik geloof 
dat ze het een domme vraag vond. ‘Vraag het hem zelf’ zei ze bits. 
 
Mooi dat we haar als club nog wat plezier hebben bezorgd met de 
wekelijkse uitjes naar de Gaaspstraat. Dat is nu voorbij. Jammer. 
Wie haar wil bezoeken kan dat doen in Verpleeghuis de Schutse.  
Je maakt haar niet blijer dan met een bezoekje aan de HEMA, met 
cappuccino en iets lekkers erbij. 
 

Geschreven door Tom Kooij en Henk Enserink 
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Najaarscompetitie 2022 

Door Harrie Boom 
 
Het is alweer een tijdje geleden dat Dick een competitie gewonnen 
heeft, vaak kon hij maar een beperkt aantal avonden aanwezig zijn. 
Deze competitie was hij er bijna altijd en hoe! Met een interne score 
van 12½ uit 14 werd hij verdiend kampioen.  
 
De enige die hem wist te verslaan was Johan en dat is meteen dege-
ne die beslag legde op de tweede plaats. De overige spelers van de  
A-groep kwamen ongeveer uit waar ze verwacht werden, alleen Ric 
en Rob van Slooten vielen wat uit de toon. 
 
In de B-groep waren Leon Huijser, Pieter Kok en Mart meestal boven-
in te vinden. Tegen het einde kwam Alfred opzetten. Met een sterke 
eindsprint van 3 uit 3 bleef hij de concurrentie nipt voor. 
 
Van de C-groep lieten Mick en Boris hun groene kleur regelmatig 
schitteren tussen het zwart en blauw van de A- en B-groep. Het was 
echter de met 0 uit 3 begonnen Robert die onverbiddelijk kwam op-
stomen en met een ronde te gaan reeds zeker was van de winst in 
deze groep. 
 
In tegenstelling tot vorige jaren was er minder ‘stormloop’ van nieuwe 
leden. Christiaan, Aeron en Roger kwamen er bij. Helaas was deze 
competitie de laatste die Martha nog kon meespelen. 
 
Maandag 6 februari start de voorjaarscompetitie, die tot en met de 
laatste maandag van mei gaat duren. Nieuwe kansen om het weer 
helemaal te gaan maken! 

Groep A 

1. Dick 

2. Johan 

3. Constantijn 

4. Henk E.  

5. Casper 

 

14 

12 

12 

11½  

10½ 

 Groep C 

1. Robert  

2. Mick 

3. Jos H. 

4. Jan  

5. Tom 

 

9 

8 

8 

8 

8 

 Groep B 

1. Alfred  

2. Pieter K. 

3. Mart 

4. Leon H. 

5. Frans 

 

11 

10½  

10 

9½ 

9 

De volledige einduitslagen staan op espion.nl. De top 5 per groep: 
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 With a little help from my chess friends 
Door Dick van der Eijk 
 
Na zo’n twintig jaar is het me eindelijk weer eens gelukt om een kam-
pioenschap op de club uit het vuur te slepen. Een matig begin van 2,5 
uit 4 (verlies tegen Johan, remise tegen Mart) zorgde ervoor dat ik 
mezelf terugvond op plek 17 van de wekelijkse ranglijst. Maar een 
serie van 10 uit 10 was genoeg om de beker te kunnen claimen. 
 
Dat klinkt als een vlekkeloze race naar de top, maar daar was aller-
minst sprake van. Het is meer dat ik een aantal clubgenoten zeer 
dankbaar moet zijn dat ze me volle punten cadeau hebben gedaan.  
 
Tegen Roland vond ik een briljante combinatie die me een stuk kostte 
omdat er niets van bleek te kloppen. Dat resulteerde in de volgende 
stelling: 
 
Met 18...b5 of Pc3 blijft zwart een stuk 
voor met een betere stelling. Maar na 
18...Te8?? 19. Lxd5 krijgt wit het 
stuk met rente terug. 19...Le6  
20. Lxe6 fxe6 21. Tc1 b5 22. Dd1 
Ld6 23. Pc6 Db6 24. Pxa5 Dxa5  
25. Tc6 Lb8 26. Dc2 Dd8 27. Txa6 
Dxd4 28. Txe6 Td8 29. Dc6 La7  
30. Te8+ Kf7 31. De6# 

 
Casper verraste me in de opening en 
kreeg een comfortabele stelling. Na 
9...Pa6 10. dxe6 Pc5 11. exd7 zou wit 
weliswaar een pion winnen, maar zwart 
heeft meer dan voldoende compensatie 
omdat wit onderontwikkeld is. Casper 
koos een andere voortzetting: 
 
9...exd5?? 10. g3 Lxc3 11. bxc3. 
En omdat de zwarte dame geen velden 
meer heeft, was het einde partij. 
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Tegen Samuel ging ik veel te optimis-
tisch met mijn dame op avontuur, die 
daardoor buitenspel kwam te staan.  
Samuel had daarvan kunnen profiteren 
met 22. e6! Wit heeft na deze zet groot 
voordeel omdat zijn stukken veel beter 
samenwerken en zijn koning veiliger 
staat. Na 22. De4 kon ik de schade 
beperken en uiteindelijk winnen met 
een minorpromotie.  

 
22...Td8 23. Txd8+ Dxd8 24. h3 
Pf2 25. Df3 Pd3+ 26. Kb1 Lxe5  
27. Lh6 b4 28. Pe4 bxc3 29. Lg5 
Dd7 30. Pf6+ Lxf6 31. Lxf6 c2+  
32. Ka2 De6+ 33. b3 Diagramstelling: 
...c1=P+ 34. Ka1 Pxb3+ 0-1 
 
Het laatste punt kreeg ik cadeau van 
onze nieuwe clubgenoot Roger. Hij 
strafte mijn slechte openingsbehande-
ling goed af, waardoor mijn konings-
stelling een ruïne werd.  

 
Ik probeerde nog wat verwarring te 
stichten met het opspelen van een  
f-pion. Met 23. Pe4 of Te1/e2/e4 houdt 
wit het voordeel vast. De afwikkeling 
23. Te5 gaf me rommelkansen, die 
vooral succesvol waren doordat Roger 
in tijdnood kwam.  
 
23...Dxe5 24. Dxc4 Pc6 25. Dd5 
Te8 26. Dxe5 Pxe5 27. Pd5 Kg7 
28. Pxf4 Tc8 29. Te1 f6 30. b4 Rc4 

31. Pe6+ Kg6 32. Tb1 b6 33. a5 Kf5 34. Pf8 b5 35. g4+ Kg5 
36. Pe6+ Kh4 37.Pc5 Kxh3 38. Pxa6? Pf3+ 39. Kh1 Txg4  
40. Pc5 Tg2 0-1 
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Wijnwedstrijd - Beste wensen 2023! 
Door Robert Schalekamp 
 
Goede wensen, beste wensen alom klonk het maandag 2 januari 
vooraf aan de Wijnwedstrijd. Blijkbaar waren de oude wensen op en 
versleten, tijd voor frisse, nieuw gemeende. Wat we er precies mee 
bedoelen laat zich raden. Overwinningen, kampioenschappen, maar 
toch vooral gezondheid. Dat we het jaar maar ongeschonden door 
komen. En met een lach. Niet onbelangrijk. En wat dat betreft begon 
het jaar goed. 
 
De Wijnwedstrijd is geen wedstrijd. Neen, nog gruwelijker. Althans, 
voor sommigen, want winnen en verliezen gebeurt eigenlijk door de 
tos. Kies maar: kop of munt. Daar had af en toe iemand het moeilijk 
mee. Precies dat is de charme van de wijnwedstrijd. Het gaat nergens 
om maar als het even kan doen we er alles aan om te winnen. 

 
Hoewel ik de opkomst wat mager 
vond (net geen dertig leden) was het 
des te meer te prijzen dat EsPionezen 
die je niet zo vaak ziet er vanavond 
wel waren, net als een aantal dat qua 
afhaaltijd van onbetrouwbare taxi’s 
afhankelijk is, maar er toch waren. 
 
Die avond, uitstekend voorbereid en 
uitgevoerd door Casper en Ric, was 

er alweer een aardige variant op bord en stukken plus klok bedacht. 
Een geheel onpartijdige, zeg maar een gestuurde, loting had zich  
achter onze rug afgespeeld en bepaalde welke twee leden die avond 
een koppel zouden vormen. Door dik en door dun. 
 
Ik trof het. Aan mijn rechterzijde kreeg ik routinier Pieter Kok. Pieter, 
op latere leeftijd nog geducht in de reguliere competitie, heeft wel 
een kleine handicap en dat is dat hij wat slecht hoort en in een enkele 
situatie soms zelfs niets lijkt te horen. De organisatie had daarom  
bedacht de vier spellen voor die avond, speciaal voor Pieter, op papier 
te zetten. Alle anderen moesten maar goed luisteren naar de uitleg. 
Soms wordt je voor een onmogelijkheid geplaatst.  
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Het eerste spel was al gelijk 
grandioos. Bij elk duo moet 
er om en om worden aange-
geven met welk stuk de an-
der van het duo een zet 
moet uitvoeren. Dus wij aan 
de beurt en Pieter de aange-
ver zegt: pion! Dan moest ik 
een zet met een pion doen. 
Daarna onze tegenstander 
en dan wij weer aan de beurt 
maar dan met mij als aangever. 
 
Ik denk dat iedereen in de zaal wel kon horen welk favoriet stuk ik 
graag door Pieter verplaatst had zien worden: PAARD! De klok tikt 
door terwijl Pieter diep nadenkt. Ik weet dat Pieter rustig en beheerst 
calculeert en dat zijn kleine zetjes grote gevolgen voor de tegenstan-
der kunnen hebben. Ik wrijf vergenoegd in m’n handen en merk en 
passant op dat onze tegenstanders Boris en Rob van Slooten hun 
borst kunnen natmaken. Pieter neemt de tijd, veel tijd. 
 
Kijk, nu gaat het gebeuren. Pieters hand zweeft boven het bord, daalt 
dan doelbewust en pakt met een ferme greep… de loper! Enige com-
motie aan tafel. Er wordt gelachen en ook Pieter valt dat op. Hij weet 
dan uit ervaring dat er gehoor-technisch iets is mis gegaan. Je zei  
loper? vroeg hij verontschuldigend. Nee, Pieter, paard! Ach, zegt Pie-
ter, en wijst verontschuldigend naar z’n oor, ik ben een beetje doof. 

 
Dat was hartelijk lachen en dat we 
daardoor onze vlag zagen vallen en 
onze tegenstanders aan een eerste 
plaats hielpen mag de pret niet  
drukken. Na deze ronde dacht ik de 
oplossing gevonden te hebben en  
noteerde alle stukken op een papier-
tje. In het vervolg zou ik alleen maar 
hoeven wijzen! Helaas, dit bood de 
volgende rondes geen soelaas. 

Lees verder >>> 
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Ook de andere rondes waarin je om de beurt binnen je duo-team een 
zet mocht doen, of ‘Koreaans’, waren leuk bedacht. Ik vond het een 
prima avond. Andere koppels hadden ook veel lol. Met eigen ogen  
zag ik een partij tussen Dick - Rob Ansink tegen Constantijn - Michael 
waarbij het er vooral om leek te gaan het mat uit te stellen. 
 
Tussen en tijdens de rondes 
konden er allerlei snacks  
genuttigd worden, werd er met 
champagne getoast en ging 
zoals altijd iedereen met een 
fles wijn of frisdrank naar huis. 

EsPion Academy 

 
Naast natuurlijk spelplezier, partijen winnen en een sociaal element  
is een van de mooie aspecten van het schaken dat het veel mogelijk-
heden biedt tot verbeteren. Je kan zogezegd altijd meer leren. Toch 
is dit nog niet zo makkelijk als het lijkt. Hoe en wat je leert is van 
wezenlijk belang, maar deze kennis is soms moeilijker te vinden dan 
een nieuw idee in de Ruy Lopez of in de Catalaan.  
 
Wij willen hier graag onze ambitieuze leden in gaan begeleiden. Om 
dit te doen starten we een nieuw initiatief: de EsPion Academy. 
 
De EsPion Academy gaat dé plek worden waar we in clubverband 
onszelf kunnen verbeteren. Toegankelijk voor elk EsPion-lid. Met de 
precieze vorm gaan we de komende tijd een beetje experimenteren 
maar het zal in ieder geval bestaan uit: 

Lijkt het je leuk mee te doen? Laat het op maandag weten aan Ric of 
Casper of via casperdekker98@gmail.com / 06-41751450. 
 

• Analyses door onze clubkampioenen 

• Zoom-sessies waarin we verschillende thema’s behandelen 

• Een rating-volgsysteem met bijbehorende oefeningen 

• En nog veel meer... 
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PvhJ - Robert vs. Anoniem: Gehak(t) 

door Robert Schalekamp 
 
Mijn tegenstander met zwart houd ik om verschillende redenen liever 
anoniem. Het doet aan mijn grandioze spel tenslotte niets af. 
 
1. e4 e6 2. Pf3 c5 3. d4 cxd4 4. c3 dxc3 5. Pxc3 Zoals valt te 
zien probeert mijn tegenstander me direct in de Franse val te lokken, 
maar ik wring me er uit en veroordeel hem (ja, een hem, dat mag ik 
wel verraden) tot het geweldige Morra gambiet. Na een aantal zetten 

valt alles met een + uit voor mij. ...Pc6 
6. Lc4 Lb4 7. O-O Lxc3 8. bxc3 Dc7 
9. Pd4 Pxd4 10. Dxd4 f6 11. La3 
Pe7 12. Tfe1 Pc6 13. Dc5 b6  
 
14. Dh5+ Diagramstelling: Hoe schit-
terend de zet is waar ik mijn dame naar 
h5 verhuis laat ik aan jullie jubelend 
commentaar over. Tenslotte is dat de 
inleiding tot de val van zwart. ...g6 15. 
Dh6 Kf7 16. Tad1 Pe5 17. Lb3 La6 
18. Ld6 Dd8 19. Lxe5 fxe5 20. Te3  

 
20...Tg8  Diagramstelling: een zet 
waarmee zwart het touw strak om z’n 
nek trok daar waar een mes uitkomst 
had geboden. Tijdelijk, dat weer wel. 
Tg8 is finito. Hier was beweging van de 
dame nog een oplossing geweest.  
21. Tf3+ Ke7 22. Dxh7+ Ke8 en 
sportief opgegeven.  
 
Gelukkig was dit een potje waar ik snel 
gehakt maakte van mijn tegenstander 
en de inleiding tot een enorme stijging op de ranglijst. Het was mij 
een genoegen om deze partij te delen. Datum en andere informatie 
op verzoek te verkrijgen bij mij, of mijn tegenstander.  
 
Jullie begrijpen: niets is gemeend hierboven   
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Externe competitie 

Door Johan Metz 
 
De meeste teams zijn inmiddels halverwege de competitie. Hoogste 
tijd voor een tussenbalans: 
 
EsPion 1 - KNSB Klasse 5F 
Eind november werd in het Bilderdijkpark een cruciale wedstrijd tegen 
de koploper gespeeld. Helaas bleven de mannen van captain Dick  
steken op 2,5 bordpunt waardoor een kampioenschap niet heel realis-
tisch meer is. Drie weken later werd in de kelder van Café 2 Klaveren, 
een oude speellocatie van Es’80, wel de volle buit gepakt.   

 EsPion 1 - Moira-Domtoren 2  2½ - 5½ 
 Zwart op Wit 1 - EsPion 1  2½ - 5½ 
 EsPion 1 - VAS 4    11 feb 
 Almere 3 - EsPion 1   11 mrt 
 EsPion 1 - Zukertort A’veen 3 1 apr     
 
EsPion 1 - SGA Klasse 1B 
Na drie speelrondes wacht het andere vlaggenschip nog altijd op het 
eerste matchpunt. Tegen West 4 kwam het met liefst vier invallers wel 
dichtbij. Captain Roland ging bij een 4 - 3 stand nog tot het uiterste 
maar helaas trok hij in een bloedstollend gevecht aan het kortste eind. 

 Amsterdam West 4 - EsPion 1 5 - 3    
 Volewijckers 1 - EsPion 1  8 feb 
 EsPion 1 - Oosten-Toren 1   6 mrt 
 Laurierboom 1 - EsPion 1  3 apr 
 
EsPion 2 - SGA Klasse 3A 
De dag na pakjesavond kreeg het tweede in Huize Lydia weinig  
cadeau en mocht het blij zijn dat het, ondanks een groot ratingover-
wicht, nog een matchpunt mee kon nemen. Tegen hekkensluiter West 
7 ging het een stuk soepeler, er werden slechts twee bordpunten aan 
de tegenstander gelaten. Daarmee staat het team in de top 3.   

 Caïssa 6 - EsPion 2   4 - 4 
 EsPion 2 - Amsterdam West 7 6 - 2 
 Chaturanga 2 - EsPion 2  3 mrt 
 EsPion 2 - Caïssa 7   20 mrt 
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EsPion 3 - SGA Klasse 3B 
Het derde had de koppositie voor het grijpen maar begin januari ging 
het in een Amstelveens verzorgingstehuis helemaal mis. Halverwege 
de competitie staat het op plek 3. In de poule kan het nog alle kan-
ten op. Het treft alle drie de tegenstanders nu nog een keer.  

 Pegasus 2 - EsPion 3   6 - 2 
 Fischer 2 - EsPion 3   15 feb 
 Amsterdam West 8 - EsPion 3 9 mrt 
 EsPion 3 - Pegasus 2   17 apr  
 
EsPion 4 - SGA Viertallen 
Eind november werd het sterke Weesp in eigen huis keurig op 2-2 
gehouden. Het bezoek aan Almere had zelfs een meer dan keurig  
resultaat, alle bordpunten werden vakkundig binnen geharkt. Hier-
mee staat het viertal in de middenmoot. Het is nu even stilte voor de 
storm, vanaf maart volgt er een druk programma.  

 EsPion 4 - Weesp 1   2 - 2   
 Almere 2 - EsPion 4   0 - 4 
 Oosten-Toren 3 - EsPion 4  2 mrt    
 EsPion 4 - TOG 1    13 mrt 
 EsPion 4 - Almere 2   27 mrt 
 Weesp 1 - EsPion 4   11 apr 
 
SGA bronzen Cup (< 1600) 
Net als bij zilver blijft het bronzen bekeravontuur beperkt tot één  
optreden. Enkel Harrie kwam in de kwartfinale op het scorebord. 

 EsPion - VAS    ½ - 3½ 
   
Kooij-Kubus 
Nadat Henk Enserink (1698) in november Jasper Dekker (1890) ver-
sloeg kreeg hij enkele weken later de unieke kans deze prestatie te 
evenaren tegen dezelfde opponent. Die partij werd remise. 192 pun-
ten is wel nog altijd de lat waar overheen gesprongen moet worden. 
 
Struylaart-Trofee  
De beste externe prestatie tot nu toe is geleverd door Constantijn.  
In het KNSB-team is hij met 3 uit 3 nog altijd foutloos.  

Bijgewerkt t/m 31 jan. Actuele rangen en standen: espion.nl/extern 
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Tien vragen aan… Hans Looman 

 
1. Hoe heb je leren schaken? 
Van mijn vader toen ik een jaar of 9 was. Hij was een ervaren club-
schaker die jarenlang bij de Pion heeft gespeeld. Daar maakte hij het 
de topspelers vaak erg lastig. Op een gegeven moment is hij gestopt 
omdat hij voor z’n werk vroeg moest opstaan en hij ook andere  
interesses kreeg, zoals kaarten.  
 
2. In oktober 2015 werd je lid van EsPion. Hoe kwam dit? 
Ik las veel schaakrubrieken in kranten. Een vriendin van mijn zus gaf 
mij het advies om eens bij een club te gaan kijken. Op mijn 32e ben ik 
toen lid geworden van de Pion. Door de verhuizing naar Torendael 
vanwege het samengaan met Es’80 ben ik afgehaakt en lid geworden 
van Amsterdam West. Dat beviel niet zo en na twee jaar kwam ik  
terug op het oude nest waar ik mij meer op mijn gemak voel. 
 
3. Wat zijn andere passies naast het schaken? 
Ik heb nog zo’n dertig boeken liggen die ik graag wil lezen. Momen-
teel lees ik een schaakboek van Euwe en Muhring over verschillende 
partijen uit het verleden. Daarna wil ik iets gaan lezen over de  
relativiteitstheorie van Einstein. Ik heb ook veel boeken liggen over 
Volkenkunde, waaronder een dikke pil over de Griekse wereld. Zojuist 
heb ik het Max magazine gelezen maar dat vond ik wat minder, het 
ging veel over het Koninklijk huis. 

Daarnaast bezoek ik graag musea, met name over schilderkunst. Het 
Stedelijk, Van Gogh, en het Rijks bijvoorbeeld. Voorheen had ik ook 
een museumkaart en ik wil er binnenkort weer eentje aanschaffen. 

Ik ben een fervent verzamelaar. Momenteel spaar ik de volgende tien 
zaken: luciferdoosjes, sigarenbandjes, suikerzakjes, bierviltjes,  
sinaasappelvloeitjes, postzegels, munten, artikelen van popster  
Madonna, beeldjes van Maria met kind en ansichtkaarten. 
 
4. Hoe woon je?  
Ik woon in een appartement in een zijstraat van de Overtoom.  
Eigenlijk is het wat aan de kleine kant voor al mijn verzamelingen. 
Huisdieren heb ik niet. Ik heb wel eens overwogen een kat te nemen 
maar de verzorging daarvan lijkt mij erg uitdagend. 
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5. Favoriete film of Tv-programma? 
Momenteel kijk ik graag naar De Slimste Mens. Het Journaal kijk ik 
ook bijna iedere avond. In de ochtend zet ik de TV vaak aan voor de 
Max geheugentrainer en Nederland in beweging. De verrichtingen van 
Ajax hebben ook mijn interesse. 
 
6. Waarvoor kan je 's nachts wakker gemaakt worden? 
Voor een maansverduistering zou ik wel wakker gemaakt willen  
worden. Of als iemand mij kan helpen aan bijzondere postzegels.  
 
7. Paarden of lopers? 
Ik heb zelf liever paarden. Hoewel 
lopers ook hun waarde hebben, 
kunnen paarden verrassender uit 
de hoek komen. Voor mij zijn ze 
daardoor veel interessanter. 
 
8. Wanneer heb je voor het laatst 
hard gelachen. 
Toen ik laatst op de Wijnwedstrijd 
samen met Johan tegen Jos Hille-
brand en Ron van Leeuwen speel-
de en wij die partij toch nog won-
nen nadat we eerst een toren  
achter kwamen. Ron zag daarna 
niet hoe hij ons eenvoudig mat kon 
zetten. Dat was wel humoristisch. 
 
9. Wat is je favoriete plek in Amsterdam? 
Uiteraard is onze schaakclub mijn favoriete plek. Daarnaast kom ik 
graag op de Dam. Dan koop ik bij een karretje een lekkere hotdog en 
ga ik kijken naar al die toeristen die hun ogen uit kijken. Ook kom ik 
graag bij de Waag met de gezellige cafétjes. 
 
10. Tot slot, wat staat er nog op je bucket-list? 
Ik heb geen grote doelen of wensen. Wellicht een reis naar Grieken-
land? Een dagje met de trein naar Utrecht of Den Haag? Momenteel 
zou ik graag een fietstocht willen maken naar het Amsterdamse bos 
om bij boerderij Meerzicht een kopje koffie te drinken.  
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Horizontaal 

2. Het ik  5. Schaakkampioene  9. Monument  12. Ministerie 

13. onder andere  14. Tijdschrift  15. Zo spreekt de wereld-

kampioen  16. koffie  18. Zo is het in de speelzaal van De  

Moriaan  20. Weinig doordacht een stelling opbouwen  

24. Speelavond EsPion  25. Akkoord  26. Was ooit nog eens 

toegestaan tijdens het schaken  27. Afgang  29. Middelbaar 

Onderwijs  30. Ranglijsten  34. … Boys. Vroeger schaaktoer-

nooi  35. Romeinse rijk  36. Omstreden omroep  37. Zweedse 

voornaam 38. praktijkvoorbeeld 

 

Verticaal 

1. Schaakstelling  2. Voormalig Amsterdams schaakcafé  

3. Dierengeluid  4. De uitzending is aan de gang!  5. Voormali-

ge Spaanse munt  6. Water in Friesland  7. Schaaktoernooi  

8. Vroeger moest een afgegeven zet … blijven  10. Vrijstelling 

van omzetbelasting  11. Niet Parkeren  16. Hier word een fout 

geschreven  17. Is Nederlands kampioen schaken geweest  

18. Is populair in Wijk aan Zee  19. Portisch  20. Schaakstuk? 

21. Bijwoord  22. Schaakstuk  23. Schaaktoernooi  28. Gedeel-

te van een schaakpartij 29.  Programma  31. Taalregel (zie ook 

16 vert.)  32. Voorzitter  33. Lid EsPion(2x)  34. Gymnastiek 

  Een fraaie kruiswoordpuzzel gemaakt door Frans.  

Zie de omschrijvingen, kies een  

passend woord en vul in. Veel succes! 
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1  2 3 4  5 6 7 8  

9     10     11 

  12   13    14  

  15      16   

 17      18   19 

20    21 22 23   24  

25    26       

27  28       29  

 30  31   32  33   

34     35   36   

37      38     

 

 
Volledig ingevuld?  
Meld je bij Frans: 
 
Mail: f.kerkhoff2007@gmail.com 
of op de club. 
 
Voor drie inzenders is er een 
mooie prijs beschikbaar:  
Een klassieke Garde schaakklok  
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De weekendgangers 

Door Johan Metz 
 
Net als in 2020 at de weekendploeg op vrijdagavond voorafgaand aan 
de eerste partijen bij het Italiaanse Restaurant Tarantella. Alsof in 
drie jaar tijd de hele wereld niet op zijn kop is gezet. Het was gezellig, 
de pizza’s smaakten goed en de hoge verwachtingen voor het schaak-
weekend werden uitgesproken. Wat kwam daar van terecht? 

Weekendvierkampen: 
1e   Constantijn     3G 
1e   Raymond A.     8F 
2e   Johan      6A 
2e   Eugen     7H 
3e   Peter S.    8A 

Dagvierkampen: 
1e   Tom     8H 
3e   Mick     7H 

Tienkampen: 
2e   Henk E.     5E 
2e   Harrie     7D 
6e   Roger     3A 
10e Frank     6D 
10e Aeron     7E 

Tata 

 
Het kon weer, na twee corona-edities 
werd het pittoreske kustdorpje Wijk aan 
Zee, letterlijk onder de rook van hoofd-
sponsor Tata, weer als vanouds over-
spoeld door schakers.  
 
Twaalf EsPionezen waren actief in de 
amateurgroepen, met wisselende resul-
taten. Hieronder leest u over de verrich-
tingen van de weekendgangers. Verder-
op in dit blad schrijft Tom uitgebreid 
over het winnen van zijn Dagvierkamp. 
 
Op 21 januari reed de Groengrijs bus 
van Eric weer uit. Onder meer verslag-
gever Frans stapte aan boord. 
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 De grootste winnaar werd Raymond Altman. Na twee rondes had hij 
anderhalf punt te pakken waarna hij zich kon opmaken voor een 
rechtstreeks duel om de groepswinst. Die voorbereiding verliep niet 
optimaal toen in de nacht daarvoor zijn derde kleinkind Nalu Zae (gift 
of life) gezond ter wereld kwam. De roze wolk won het van de ver-
moeidheid waarmee hij zijn weekend fraai bekroonde.  
 
Constantijn had wat recht te zetten. Drie jaar terug kwam hij niet ver-
der dan een half punt maar nu won hij met sterk spel zijn groep met 
de maximale score. In ronde twee verraste hij z’n jonge tegenstander 
met een op het oog discutabel offer. Hieronder zijn toelichting: 
 
‘Mijn stelling lijkt hier een kaartenhuis. 
Zijn paard valt mijn loper aan die zelf 
weer mijn paard gedekt moet houden. 
Maar na 1...Pxd5 keren de kansen 
zich. Een offer. Op een dergelijk  
moment helpt het onzeker te kijken, 
wat makkelijk is, als je dat ook bent. 
 
Mijn tegenstander slaat met 2. exd5 
en na 2…Txd5 verdedigt hij de loper 
met 3. Thd1. (beter is Pxa3, maar ook 
dan staat zwart goed). Maar nu leg ik mijn kaarten op tafel: 3...Lb2 
onderschept zijn toren en het paard staat in: er is geen uitweg voor 
wit. Mijn tegenstander doet een goede poging met 4. Kf1. Na 
4...Txb5 5. Lc3 moet ik het mat verdedigen op d8 met 5...f6. De 
toren schuift naar voren met 6. Td2 om mijn gepende loper aan te 
vallen. Maar het mocht niet zo zijn voor wit, want ik ontpen met 
6...Ta1 en na 7. Txa1 Lxa1 8. Lxa1 bereikt wit een verloren  
toreneindspel vanwege 8...Tb1+. Een wonderlijke combinatie.’ 
 
Eugen en uw verslaggever kwamen allebei te kort tegen de uiteinde-
lijke groepswinnaar maar twee zeges waren wel goed voor een  
bezoekje aan het welbekende boekenstalletje.  
 
Dat zat er voor Peter Stolp niet in, hij kwam niet verder dan twee  
remises. Wel nam hij zijn lieve vrouw Mies weer mee naar huis, die 
het hele weekend als supporter aanwezig was. Zo’n partner zou voor  
iedere schaker toch de ultieme hoofdprijs zijn? 
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Met de Groengrijs bus naar Wijk aan Zee 
Door Frans Kerkhoff 
 
Over het toernooi in Wijk aan Zee schreef Paul van de Sterren in 
2019: ”Zolang het voortgaat, duurt het eeuwig”. Hij doelde op de  
balans tussen ingevoerde vernieuwingen en voortgezette tradities.  
Hij maakte het toernooi zo eigenlijk wel een mooi compliment.  
 
Samen met een flinke delegatie van Amsterdam West ging een groep 
EsPionezen met de Groengrijs bus van Erc Junge op weg. Voor mij 
was het de derde keer dat ik meeging dus dat gaat ook al aardig in 
de richting van zo’n traditie. Dit keer geen pech onderweg.  
 
Bij aankomst trof ik Pieter Kok, zittend voor het raam van het in 
schaakkringen vermaarde café De Zon. Snel werd me duidelijk  
waarom: Hoewel de partijen al meer dan een uur aan de gang waren 
stond er een lange rij van wel veertig á vijftig mensen voor de ingang 
van dorpshuis De Moriaan. Er werd gecontroleerd op smartphones en 
we kregen een stempel op de hand zodat je tussendoor de speelzaal 
kon verlaten en versneld weer kon terugkeren zonder opnieuw  
gecontroleerd te worden.  
 
Eenmaal binnen kon je alleen maar schuifelen in de richting van een 
nieuw aangelegd podium. Als er wat mensen afgingen kon je daarna 
wachten om toegelaten te worden. Al zag je daar nog niks omdat het 
hele podium volstond, mannetje aan mannetje. Veel meer dan  
vroeger waren er overal mensen van de organisatie, zelfs geünifor-
meerd bewakingspersoneel. De wanden van de zaal hebben een 
nieuw behangetje gekregen: niet meer zo’n mooi weids vergezicht en 
ook minder gezellig maar wel heel modern, met strakke kubistische 
vormen. 
 
Dus eerst maar 
naar het strand  
en wandelen in  
de duinen, want 
dat hoort er als 
vanouds bij. 
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Net zoals de erwtensoep, het commentaar, de amateurgroepen, de 
zaal, en natuurlijk het dorp zelf. Het was natuurlijk een weekenddag 
(die waren altijd al drukker) en wegens corona was de schaak-
gemeenschap al twee jaar niet meer toegekomen aan dit toernooi. 
Dat werd nu eens even goed ingehaald.  
 
De kop soep hebben we gehaald in Hotel Sonnevanck, nog zo’n  
gebeitelde schaaklocatie (inmiddels € 7,50), want in de speelzaal was 
er echt geen mogelijkheid (geen tafeltje, geen richel zelfs) waar je je 
kop op had kunnen zetten. Bovendien had ik de balie waar je iets 
kunt kopen gemist. Die bleek verplaatst en was door de hoeveelheid 
mensen bij de ingang niet te zien.  
 
Maar goed, eenmaal na vieren terug in de grote zaal was er iets meer 
ruimte gekomen en ontwaarde ik Harrie. Hij had net de winst binnen-
gehaald en ik hoorde dat Frank, wat minder fortuinlijk, al naar huis 
was. Voor oud Es’80ers misschien nog interessant: ik ontmoette Eric 
Kloppers en Richard Koes, beide speelden in hun tienkamp remise. 
Het gaat hun goed.  
 
Maar het meest hadden wij bezoekers aan Henk Enserink die een 
spannend eindspel van dame, toren en drie pionnen tegen dame, to-
ren en twee pionnen speelde. Het ging er om of zijn tegenstander 
door eeuwig schaak remise kon maken. Dat bleef minstens twintig 
zetten onduidelijk. Maar Henk won! 
 
De uitslagen in de Grootmeester- en Meestergroep (tegenwoordig 
Masters en Challengers geheten) hebben jullie natuurlijk al gezien. 
Maar wil je nog wat naspelen kies dan voor Maghsoodlo tegen  
Caruana of Tabatabaei tegen l'Ami. Ga er niet heen om 14u of 15u, 
pas na half vijf wordt het leuk. Tenzij je natuurlijk het commentaar 
wilt horen. Die was in het achterzaaltje van café de Zon. Was daar 
nou geen andere, iets grotere, plek voor te vinden? 
 
De terugreis verliep weer vlot. Het bleek voor Eric lastig om de  
bijdrage van € 5 te innen. Hij had ook geen duo-chauffeur bij zich  
zoals de vorige keer en stond er alleen voor. Hij besloot ons gratis te 
vervoeren, maar als je dat te gek vind: NL 71 RABO 01298 30658 
t.n.v. Stichting Zuideramstel in Beweging o.v.v. Groengrijs bus. 
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Tata en Tom-Tom #3 

Door Tom Kooij 
 
Ach ja, ik weet dat ik eigenlijk niet kan schaken, maar ik ben in  
sommige dingen ook maar een gewoontedier. En dat toernooi onder 
de rook van de hoogovens heeft nou eenmaal m’n hart een beetje 
gestolen. Dus schrijf ik me maar in, ook al weet ik dat ik inmiddels zo 
ver ben gezakt op de ratinglijst dat ik in de onderkrochten van de 
dagvierkampen zal figureren. Ik reis samen met Mick. De deal is al 
jaren: ik zorg voor de auto, Mick voor de muziek. 
 
Maandag. Ik ben ingedeeld in groep 8H, bij drie serieus ogende scha-
kers, vriendelijke naar zal blijken. Mijn eerste tegenstander heeft de 
hoogste rating, 88 meer dan ik. Nou, daar trek ik me weinig van aan, 
ik ga er fris van de lever tegenaan. Met aanvankelijk redelijk succes. 

 
Zet 25: ik sta nog redelijk met zwart. 
Stockfish zegt in de analyse dat ik 35% 
kans op winst en 65% kans op remise 
heb. Verlies: 0%. Ha! Dan kent Stock-
fish mij nog niet! Ik zit te suffen, ben te 
passief. Ik blunder vier zetten achter-
een (van de vijf). Ik doe twee torens 
cadeau en als hoogtepunt presteer ik 
een helpmat. Eric ziet het allemaal. Ik 
durf er geen diagram aan te wagen, 
zonde van het papier. Tom - Eric 0-1. 

 
Ondertussen keek ik ook naar tegenstander twee tegen tegenstander 
drie. Henk heeft de laagste rating, maar ik denk dat hij van ons vieren 
de sterkste speler is. Dat blijkt later ook. Hij wint met zwart.  
 
Dinsdag. Ik heb dit jaar extern twee keer tegen een Tom gespeeld. 
Tweemaal gewonnen. Dit is de derde Tom - Tom. TaTaTomTom.  
Met zwart speel ik Frans. Andere Tom probeert een koningsaanval op 
te zetten, maar die laat ik in drijfzand verzinken. Als de dame terug is 
gevlucht naar d2, is wits koningsstelling verzwakt. Op zet 17 sla ik 
daar de eerste bres in: fxg5. Wit komt steeds meer klem te staan.  
Op zet 25 (schijn-)offer ik pion c5 voor een aanval.  
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Mijn druk levert me op zet 30 een stuk op. Dan ga ik op pionnenjacht, 
tegen het inleveren van mijn extra stuk. We wringen een poosje, de 
torens worden afgeruild en op zet 56 sta ik drie pionnen voor.  
 
Hier speelt wit d5. Ik geef mijn loper 
voor de laatste witte pion in de  
overtuiging dat het paard het niet kan 
opnemen tegen tweemaal twee  
verbonden pionnen langs de rand van 
het bord. Dat klopt. TomvdZ - TomK:  
0-1. Ik wacht om te zien hoe Eric - 
Henk afloopt. 1-0. 
 
Woensdag. Tom - Henk. Henk heeft 
aan remise genoeg om te winnen en  
te promoveren. Ik componeer na een Engelse opening een licht  
voordeel in het middenspel. Ik kan het niet vasthouden. Als op zet 33 
de dames eraf gaan vindt Stockfish dat het volkomen gelijkwaardig 
staat. Dat vind ik ook. Henk vindt dat ook. Wit: toren, loper, vijf  
pionnen. Zwart: toren, paard en vijf pionnen.  
 
Maar ik heb niets aan remise, dus sla zijn aanbod af. Ik probeer ijzer 
met handen te breken. U weet het; dat gaat soms na veel buigen. 
Henk wil iets te graag remise en is iets te passief. Ik laat mijn  
koningspionnen oprukken. Ik vraag me af of ik daarmee mijn koning 
wat in gevaar breng. Het zwarte paard dartelt wat heen en weer. 

 
Dan besluit ik mijn toren terug te  
trekken: 46. Td2.  in plaats van 
46...Pg4 blundert Henk met 46...Pf5?? 
47. Ld7+ en Uit! Tom - Henk: 1-0.  
Gedeeld winnaars van de poule.  
 
Prijs: ieder een schaakboekenbon van  
€ 22,50. Al met al een TPR van 1484, 
maar toch… Resultaat redelijk. Spel 
toch af en toe te slordig. Stemming 
goed. Ook bij het jongetje aan wie ik 
mijn schaakboekenbon cadeau deed. 
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PvhJ - Jan vs. Eugen: Aanvalsspel 
Door Eugen Merkul 
 
Op 5 december speelde ik een mooie partij tegen Jan Koolstra. Hij 
had een sterke aanval maar ik wist de partij om te draaien: 
 
1. c4 e5 2. Pc3 Pf6 3. d3 Pc6 4. Pf3 Lb4 5. a3 Lxc3+ Ik besloot 
de loper te ruilen voor het paard om schade aan te brengen in de pi-
onnenstructuur. 6. bxc3 h6 Om de penning op mijn paard te voorko-
men, zeker zonder mijn zwartveldige loper kan dat vervelend worden. 
Deze zet verzwakt de koningsstelling en deze kwam later in de partij 
onder vuur. 7. a4 O-O 8. Ld2 d6 9. g3 b6 10. e4 Lb7 11. Lg2 
Tb8 Met het idee om de witveldige lopers later in de partij te ruilen. 
12. O-O Pe7 Om later f5 te spelen. 13. Te1 c6 14. d4 Pd7  
15. Dc1 Kh7 Nu moet ik oppassen voor een offer. 16. Ph4 Pg6 Om 
paarden te ruilen en de witte aanval te neutraliseren. 17. Pf5 Pe7  
 
Diagramstelling: 18. Pxg7 Ik had dit 
offer verwacht maar de computer 
geeft de voorkeur aan het slaan van 
d6. ...Kxg7 19. Lxh6+ Kh7 20. Dg5 
De toren slaan was beter, deze aanval 
valt te verdedigen. ...Pg6 21. Dh5 
Pf6 Schaak geven door de loper weg 
te spelen werkt nu niet omdat de  
dame aangevallen staat. 22. Dh3 Het 
was beter om dit idee los te laten en 
de H-lijn te verlaten. ...Lc8  

 
Diagramstelling: 23. g4 Deze zet be-
schermt de dame maar de computer 
geeft zwart nu groot voordeel: -5,4. 
...Lxg4 24. De3 Tg8 Red de toren 
die nu op de open g-lijn komt.  
25. Lg5 Pf4 Ik kan een pion geven 
om de loper uit te schakelen en een 
verdere witte aanval te elimineren. 
Zwart staat nog altijd een stuk voor. 
26. Lxf4 exf4 27. Dxf4 De7 
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28. Kh1 De witte koning verlaat de open g-lijn maar staat ook op de 
h-lijn niet veilig. ...Tg6 29. e5 dxe5 30. Txe5 Df8 De loper kan niet 
geslagen worden vanwege de penning. 31. h3 Dh6 32. Dxh6+ 
Txh6 33. Kh2  
 
Diagramstelling: ...Le6 Ik haalde de 
loper weg ter voorbereiding op een 
vork op toren en koning. 34. Tae1 
Pg4+ Gelukkig zag de tegenstander de 
vork niet aankomen waarmee de partij 
is beslist. We spelen nog een paar zet-
ten voordat Jan opgeeft. 35. Kg1 
Pxe5 36. Txe5 Tg8 
 

Heb je ook een interessante partij gespeeld? Schrijf er een mooi verhaal over 
en stuur het naar Blad: extern@espion.nl. Een deskundige jury zal aan het 
eind van het seizoen uit alle bijdrages de Partij van het Jaar (PvhJ) kiezen. 
Hierbij is naast de partij het bijbehorende verhaal minstens zo belangrijk.  

Henk Enserink 

 
‘Dat er een verband is tussen wie je bent als persoon en hoe je 
schaakt, dat staat voor mij wel vast. Maar niet hoe ik dat moet  
duiden. Zo ben ik zelf in het dagelijks leven allerminst avontuurlijk 
ingesteld, op de 64 velden des te meer. Compenseer ik in ons spel 
wat ik in het gewone leven niet aandurf? 
 
De laatste jaren van mijn werkzame leven heb ik mij met soortgelijke 
vragen bezig mogen houden. Ik begeleid intervisies van mensen die, 
net als ik vroeger, werken in de psychiatrie. De focus ligt daarbij niet 
op het gedrag van de patiënten, maar op dat van de professional. 
 
Toen het er eind vorig jaar naar uitzag dat mijn werkgever zou gaan 
stoppen met intervisies was ik enorm teleurgesteld over zoveel  
domheid. Na eerst mijn hart flink gelucht te hebben bedacht ik dat 
het zinniger was iets constructiefs te ondernemen, iets creatiefs. 
Daaruit vloeide het verhaal op de volgende pagina uit voort. Alle  
gelijkenissen met bestaande personen berusten op toeval.’ 
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Café de Egelantier 

Door Henk Enserink 
 
Of het terecht was dat ze hun hoop op mij gevestigd hadden laat ik  
in het midden, maar vanavond had ik ze allemaal aan tafel in een bij-
zaaltje van café De Egelantier: het 3e team van schaakclub ‘De Door-
douwers’. Het seizoen in de tweede klasse was nog niet eens halver-
wege, maar het degradatiespook had nu al een uitgeblust gezelschap 
van de mannen gemaakt: vermoeid, verslagen, angst in de ogen.  
Kon het tij nog gekeerd worden? Met die vraag had teamcaptain  
Gaston me gebeld. Uit zijn mond klonk het als een bevel. Ik moest 
het team weer aan de praat krijgen. Ik deed toch wat met teams die 
werkten in Psychiatrie? Nou, zo erg waren zijn mannen er niet aan 
toe. ‘Een makkie voor jou Henk’. 
 
De naambordjes werden gemaakt. Ik keek de kring rond. Barend, een 
zwaarlijvig type in een Hawaiishirt, krabde verveeld overtollig schaak-
eelt van zijn ellebogen. Ook Eddy leek met zijn gedachten elders. 
Martin, die zijn haar in een paardenstaart droeg, noteerde in een rond 
handschrift iets in een schriftje. Dat niemand verwachtingsvol keek 
was ik gewend. ‘Zo, dus jullie komen voor een schaakintervisie’ ging 
ik monter van start. Dat wisten ze niet. ‘Maar wat maakt het uit hoe 
het heet, als het maar helpt’ zei Walter, de man waarover ik later 
hoorde dat hij al zijn partijen binnen het uur afwerkte.  
 
‘Ik wil eerst aan iedereen vragen ons te vertellen waar hij in zijn par-
tijen tegenaan loopt’. ‘Ja goochemerd, we lopen steeds tegen een nul 
aan, we krijgen klop, zakken door het ijs, krijgen van Jetje. Duidelijk 
zo?’ Walter weer. Er klonk flink wat agressie door in zijn stem. In 
plaats van me aan hem te ergeren dacht ik na over hoe ik dingen 
voor de groep aan zijn gedrag kon illustreren. ‘Iemand?’ Ronald stak 
aarzelend zijn vinger op en ik knikte. ‘Ik merk dat ik te snel op ko-
ningsaanval speel, maar ik kan het niet laten’. ‘Ik heb vaak alleen oog 
voor mijn eigen kansen’ deed nu ook Bernhard een duit in het zakje.  
 
Kijk, daar hadden we een begin. Anderen volgden, de laatste tele-
foons gingen uit. ‘En jij Anthony? ‘nodigde ik de man uit die voor zijn 
studie naar Nederland was gekomen. ‘I have problems with my  
Bishop. Die belandt steeds op de verkeerde velden.’  
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 Grensoverschrijdend gedrag? Ik tekende een smiley, maar nam zijn 
vraag serieus. Er kwam een gesprek op gang. Ze gingen verband  
leggen tussen hoe ze speelden en wat ze meegemaakt hadden in hun 
leven. Dat is precies waar de kracht van intervisie zich ophoudt.  
Zo had Bas sociaal vaak moeite om ruimte in te nemen. Daardoor (?) 
gaf hij in zijn partijen ook consequent het centrum prijs. Sjaak kwam 
als enige uit een arbeidersmilieu. Als hij promoveren moest -liever 
deed hij dat niet- dan nam hij steevast een onooglijke loper uit het 
doosje. Zat zijn afkomst hem misschien nog steeds in de weg? Dan 
Eddy. Kon slecht overweg met zijn paarden. Kwam dat, vroeg hij nu 
zich hardop af, omdat hij ooit gedumpt was door een paardenmeisje?  
 
Ze gingen ver in hun veronderstellingen vond ik. Beetje psychologie 
van de koude grond. Maar we konden het onderzoeken. Martin was 
een verhaal apart. Het was hem al drie keer overkomen dat hij in een 
partij de dame en de koning verwisseld had in de beginopstelling.  
In het late zonlicht zag ik plotseling zijn oorbellen groen oplichten.  
Ik begon te twijfelen: de paardenstaart, de oorbellen, de gladde huid. 
Een gevalletje genderidentiteit wellicht? 
 
De oogst was ongelooflijk rijk. Het werk kon beginnen. Maar Gaston 
wist nu al meer dan genoeg en stuurde per direct zijn team huis-
waarts, het moest vroeg onder de wol. Morgen stond een cruciaal 
treffen met een degradatieconcurrent op het programma. ‘Allez man-
nen, ge weet wat u morgen te doen staat. Zeker en vast. Aanpakken 
die zwakke plekken die Henk (?) zojuist blootgelegd heeft’. De zaal 
was leeg voordat ik een tegenwerping had kunnen maken. Geïrriteerd 
veegde ik ellebogenschraapsel van tafel en vertrok. 
 
Door Gaston was ik uitgenodigd om het cruciale treffen bij te wonen. 
Hij verwachtte er veel van. Maar het werd een desillusie, de wedstrijd 
bood vanaf het begin een vreemde aanblik. Ronald zat krampachtig 
op zijn handen, hield dat de hele partij vol en ging door zijn vlag.  
Eddy hield zijn paarden uit vrees voor misstappen angstvallig aan de 
kant. Bas propte zijn hele centrum vol met stukken en verloor kans-
loos door aanvallen in de flanken. Anthony streefde naar rechtlijnig-
heid voor zijn lopers, deed daardoor twee keer een onreglementaire 
zet en kreeg van de arbiter rechtlijnig een nul toebedeeld. De enige 
die normaal deed was Walter.  

Lees verder >>> 
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 In de Egelantier had hij alleen maar commentaar gehad op de ande-
ren en niets over zichzelf prijsgegeven. Nu had hij binnen het uur zijn 
tegenstander op de knieën. Dat eerste punt bleek achteraf meteen 
ook het laatste. 
 
De volgende dag belde Gaston me. Naar die honderd euro kon ik  
fluiten. Walter had gelijk: intervisie was pure shit, vaag gewauwel.  
Hij snapte wel dat mijn, in geldnood verkerende, werkgever daarmee 
ging stoppen. Mijn weerwoord slikte ik in. De weken erna kreeg ik 
mailtjes. Als eerste van het Hawaiishirt. Hij speelde en kleedde zich 
niet alleen te frivool, hij leefde te lichtzinnig vond hij. Hij wilde dat 
graag anders. Ronald vertrouwde me toe dat hij ook in het gewone 
leven last had van zijn doelgerichtheid. Niet alleen hij, maar ook zijn 
vriendin. En Bas zag in dat hij zich niet eeuwigdurend kon blijven  
verstoppen en vroeg om hulp.  
 
We planden een etentje. Er werd veel gewisseld. Zeker nadat Walter 
binnen het uur zijn maaltijd naar binnen gewerkt had en voor zichzelf 
afrekende. De mannen waren nieuwgierig geworden naar elkaar.  
Het werd laat, de bediening keek ons weg en we besloten nog een 
afzakkertje te nemen in de Egelantier. Hennie moest nog even naar 
het toilet, wij pakten alvast onze jassen. Zag ik het nou goed, ging 
Martin de dames wc binnen? 
 
De Doordouwers degradeerde kansloos naar de derde klasse. Walter 
vertrok naar een andere club. Tot zijn dood zou hij waarschijnlijk al 
zijn partijen binnen het uur afwerken. De etentjes, voorafgaand aan 
een externe wedstrijd, werden vaste prik. Eenmaal per jaar werd ik 
ervoor uitgenodigd, om bij te praten. De schaakbijeenkomst was een 
eenmalig gebeuren geweest, maar gewone intervisies deed ik nog 
steeds. ‘Hoe komt het toch dat jij je maar niet over kan geven aan je 
pensioen, Henk’ vroeg Martin. Onverwachts brak er iets in mij. Ik was 
trots op alle mooie vragen die ze elkaar stelden. Maar deze aan mijn 
adres voelde ongemakkelijk. Precies deze kwestie schoof ik al tijden 
voor me uit. 
 
‘Gaan we het een andere keer over hebben mannen. Morgen mag ik 
weer vroeg aan de bak.’ En laf nam ik de benen. Nog geen uur had ik 
met ze aan tafel gezeten. 
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Pat is mat 

Door Constantijn Dekker 
 
Het is voor de meeste schakers zowel een droom als een nachtmerrie.  
Een belichaming van de grootste vergissing als ook van een eeuwige 
triomf. Een spook dat in ieder eindspel over je schouder meekijkt en 
dat je dwingt, soms zelf zonder dat je het merkt, om remise aan te 
bieden of te nemen. Pat! 
 
De lezer hoef ik niet te introduceren aan deze regel: hij of zij is hier 
wellicht al bij zijn allereerste partij met alleen een dame en twee  
koningen ingetrapt. Geen zetten meer: de uitslag is dan remise. Maar 
waarom eigenlijk? Het blijkt dat deze regel in de 19e eeuw is geïntro-
duceerd. In de meer dan duizend jaar voorafgaande geschiedenis be-
stonden er verschillende conventies. In het ene land moest de pat-
staande speler een beurt overslaan, in een andere eeuw won de pat-
gevende speler, maar slechts gedeeltelijk. In sommige gevallen werd 
de winst zelfs toegekend aan de speler die pat stond. 
 
Dit zijn allemaal mogelijke oplossingen van de ontstane situatie. Mij 
bekruipt vaak het gevoel dat de huidige oplossing, waarbij pat een 
remise is, een van de slechtere uitkomsten is. Omdat uit te leggen 
haal ik graag een uitspraak van grootmeester Larry Kauffman aan. Hij 
betoogde ooit al dat pat de ultieme vorm van zugzwang is, en het is 
vreemd dat alle andere vormen van zetdwang leiden tot een slechte 
situatie voor de aan zet zijnde speler, terwijl bij pat juist geen schade-
lijke effecten volgen. Een betere oplossing is daarom: de patgevende 
speler wint, als je nul zetten hebt, is dat ook hoeveel punten je krijgt. 
 
Sommigen zullen waarschijnlijk betogen dat de patgevende speler 
geen recht heeft op een heel punt, diegene heeft immers zelf de  
situatie gecreëerd waarvan iedere schaker weet dat die vermeden 
dient te worden. Maar dit gevoel is een beetje een cirkelredenering, 
want waarom moet pat vermeden worden? Waarom is het in iedere 
andere situatie goed om zetten van je tegenstander eruit te halen  
behalve op dit ene punt. Het is een imperfectie, een discontinuïteit in 
de spelregels. Behalve het gladstrijken van deze strategische rimpel 
kan het schaakspel eenvoudiger uitgelegd worden aan kinderen. Voor 
hun is niets leuker dan het grijpen van de koning. 

Lees verder >>> 
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De regels is dan dus simpel: je wint als je de koning wint. Geen onzin 
over ‘legale zetten’ en uitleggen waarom schaak geven als je zelf al 
schaak staat niet goed is. Je kunt de mat-regel dan later weer  
toevoegen, maar als je de pat-regel óók toevoegt, verandert het spel 
fundamenteel. Niet heel eerlijk voor het jonge grut dat hun eindspel-
techniek dan weer moet herzien.  
 
Het moet natuurlijk gezegd worden dat pat-dreiging mooie combina-
ties kan opleveren, maar er blijft genoeg fraais over. Ik geef eerlijk 
toe dat ik dolle torens zou missen, maar soms moet je in het schaken 
bepaalde velden opgeven om anderen in te nemen: zo ook hier. 
 
Waar alle voorgaande informatie feitelijk is, ga ik nu over tot  
speculeren. Want wat betekent schaken zonder pat? Je kan stellen 
dat het saaier wordt: het voordeel van slechts één pion kan de partij 
al beslissen nadat alle stukken afgeruild worden. Daardoor zal men 
wellicht voorzichtiger spelen. Misschien wordt de laffe hippopotamus-
opening wel de standaard en wordt er vreemd gekeken naar spelers 
die een avontuurlijk gambiet spelen? Maar dit is slechts een  
psychologische speld die men tussen de ijskoude logica probeert te 
wringen: zonder pat zijn er meer stellingen gewonnen voor zwart of 
wit, ergo minder remises. Misschien dat schaken dan zelfs door de EU 
weer serieus genomen wordt als sport. Een mens mag dromen. 
 
Tot slot twee leuke stellingen voor diegenen waarvoor het verhaal 
hierboven te serieus is (of juist niet serieus genoeg). Links heeft wit 
geen legale zetten meer, maar ook geen illegale. Rechts staan zelfs 
beide spelers pat, een beurt overslaan lost niks op! 
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Door Henk Enserink 
 
Afwikkelen naar een eindspel met ongelijke lopers biedt -als je één  
of meerdere pionnen achterstaat- soms alsnog kansen op een remise. 
Deze wintercompetitie stuurde ik noodgedwongen al twee keer aan 
op een dergelijke ontsnapping. Tegen Dick hielp dat uiteindelijk niet, 
bij Tim leverde het mij een niet gedachte remise op. Maar beiden 
concludeerden achteraf dat het beter geweest was als ze dit eindspel 
niet toegestaan hadden. 
 
In het boek ‘100 endgames you must know’ van 
Jesus De la Villa, blijkt dat een wetenschappelijke 
benadering leert welke eindspelen wel gewonnen 
zijn en welke niet. Er wordt onderscheid gemaakt 
tussen verbonden pionnen en pionnen die door 
1,2,3 of 4 lijnen gescheiden zijn. Ook maakt het uit 
of de loper een promotieveld bestrijkt.  
 
Ondoenlijk om dat hier allemaal te illustreren en al helemaal onmoge-
lijk om dat allemaal uit je hoofd te leren. Op ons niveau is er waar-
schijnlijk niemand die deze theorie beheerst. Dus als je in de proble-
men bent en je kan afwikkelen naar dit eindspel: altijd doen.  
De tegenstander moet het maar bewijzen.  
 
Hieronder twee eindspelen met ongelijke lopers. Wit is aan zet. Bij 
goed spel is het ene te winnen, het andere niet. Succes! 



Uitsmijter 

 
Wit aan zet en wint.  
 
De zwarte koning staat muurvast, pat 
moet dus voorkomen worden. Hoe? 
 
Heb je een leuke stelling voor de  
volgende uitsmijter? Stuur ’m in! 

 

Naast het Kees Besselink c4 toernooi in november presenteert EsPion: 

DecaChess  

Blad is een uitgave van 
schaakvereniging EsPion uit Amsterdam. 

 
We schaken elke maandagavond bij BSV Amsterdam Zuid 

Gaaspstraat 8 in de Rivierenbuurt. 

Zondag 23 april 2023 
 

Tienkampen zijn niet langer voorbehouden aan Wijk aan Zee.  

Zondag 23 april, in onze eigen speelzaal aan de Gaaspstraat,  

is de eerste editie van het DecaChess toernooi.  

 

We doen het wat sneller dan bij Tata en werken alles af binnen  

een dag. Negen partijen met een speeltempo van 10 minuten per 

persoon en 2 seconden toegevoegde tijd per zet.  

 

Lekker een dagje monomaan bezig zijn, of voor de ambitieuzen  

onder ons: een geweldige manier om nieuwe openingsvoorbereiding 

uit te testen op argeloze tegenstanders.  

 

Alle info en aanmelden via espion.nl of bij Henk Enserink. 


