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. ) '• 1'· .. . Pythagoras straat 51 hs· ,·· · 

'. He.:Ji .. c�aat _$].echt ,met Caissa 2.Zo goed als het met 
Oaiissa · 1.'gaät ,"zd·r.1Dar is het met ons tweede'• I.k meen, dat 

" ans e'è:r��,��: ·;��·? · �#Wcessen . voor �en gro?t dèe i te dan�en 
heeft a���wt,4:9..' .,��ê-ffigeest 9die er is .En die ontbree�t blJ 
Oaissa· "'2::1:'v9lk(:)tii�fi". Van een constante ploeg is geen · · 

sprak$1;�'1:;;1.N"q: '·mi�t één keer is het tweede volledig uitgekomen. En als, die · 
. .  j;�,amgéésfï ' :breekt 9 is er ook niet de drang tot overwinnen! Een v .,d. 

Y�é-ré 9dîe .. ,. ,,.e keer in. het �erste .mee spe.el t en 1 t punt scoort ,heeft in 
" zijn . .  4 pa;til;jä:��n in het tweede 4 nede-rlagen te· slikken gehad. Dat verwijten 

we .:hëfo,��]h;��:t,;�;rnaar het is toch wel OJ?merkelijk. In een 5-:2 "á'chte0rsta'jj;rd;. te.
gen .. Sffel.i 2 geeft Schipper een partij met een bord vol stukken re.in&se·: 

,,,,H'ie�.��d. doorgevo?hten moeten w_ord�n tot het' bittere eind . .-Rij verk� erde 
dan wel in de mening9dat de wedstrlJd al verloren was 9maaJ'.'.· daarvoo:r ·� · · +?l�'e�ft ·hij een. wedstrijdleider. Niemand kan mij uit het hoQfd pr�:t§n'.�1(iaffi. 

: �'-�zj:. 'tea;w, .. als Oaissa · 2 op volle sterkte overwinningen had ku.nn$�i . .\î:f -a}.en" 
n,:*�i.�t:E'ê'ij�al kan zich in de 2e klasse handhaven, of liever • •  � .,�;ki��Fl . ··:;t 
d<;lÇ>r, de- .4 nederlagen in successie is die kans minimaal gewórël>e!l$_'.:' �, t.9'.çh is er nog een mog��ijkheid,.Er moet nog 2 keer ge��eeld ·w():i:;,4�'11-';«teg�n 
Watergraafsmeer 4 ,nog een keer tegen :Werkspoor 1 en een keer,«·t;�,g�,,p. . 
De Amstel 1 •. tDi t laatste tiental stevent rechtstreeks op het 1{!$1.;rifä::j,pen- · 
sc11:ap a,_;f •. Maar dan zal het nodig zijn ;dat alle spelers van Ca!�§:�'.<'i2, zo 
y):'ou,w mogelijk op hun :post zijn en vechten! Als de baas ·zegt; ove"rwerken, 

i" da:p. ll).Qet je ver$J.wek lat·en gaan·! Dat er. in het eerste spiri.t zit wordt 
meël,� bewezen door het aantal telefonische informaties. Ik heb .. nog nooit 
e�:�9:§J'., een 9.ergelijke belangstelling ontmo.et voor alles wat het eerste 
:J;ièntal petreft. De gezamenlijke autorèis naar Weesp was een attractie. 
M�n was d�nkbaar 9dat alles zo goed geregeld was- De we'dS'trijden zelf .zijn 
.alle interessant geweest.D�t verhoogt de stemming! 

... Temid,P,en,, van de dr�\füyige resultaten van Caissa 2 spffielt ons 
·"'jongste lid �iJt?-rt":<I:iagenqjjJ:c rum,t;:kg zij:q, partij aan het !!J'.e bord en behaalt 

remise tege'n d@.,, §.helhfpeler,d.fue,v;4..n d.e eerste wedstrijd, tegen Shell 2 
aan het i3ers\te h:" "a sP.�elde·LDat geeft de burger moed l Volhouël:èn, Jan! 
Geef maar i�t,,� y ) é,'.?enthousiasme oyer aan je medespelers in Caissa 2 � 

��11 "l:�{).�-: 
. 
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De Bönds6ö jitie, · -----------· � 7:��----
0aissa 1 he.eft. zjjn, 4e wedstrijd ook gewonnen� Het zag er aanvanke!'ijk 

niet zo bemoed·igënd ·u.l;,t • .  _Bp.rendregt had· aàn bord t vooruit gespeeld en " 
verloren,zodat we· áJ vóóf; 'de eigenlijke wedstrijd tegen een 1-0 achter;_ . 

·-·-$tand aankekenin de twee ,'i?,uto 's, die ons volgerrn de dienstr,!B'geling naarTY 
' ;�· 

'" 
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W e esp brachten heerste (gelukkig!) geen hoerastemming.Precies om 8 uur 
reden we in ·een uithoek van Weesp het Graaf van :OiepenbrockparB! in.Aan 
de·· �ne . . kant het zwe:r.ibad, stijf bevroren,aan de andere kant t"ei.n,�dden ':V':an 
d� .. :vr:L�IB;esneeuwde ... velden onze arena. Tot 1 b uur .geb,eurd'8 e:r'nÏets "/;)'jj�on
d1ew$'/maa:iz. v �d. V<eE!:re vónd �dat de nederlaag van Barendregt gewroken' nióes·t .... w.o.rdeh. Hij. won ·lerhdè stand was 1-1 4 Ne.idig vergaloppeerde zich,hij ruil
a:·.�··'.�:érk!�.e·r,d af� ét '.:;kwamen lopers Vqn ·png�lMkE:l k1ettr e:n z.011der 9 dat hij '·t 
vè.rh:�nd�è:b.en Jëon•.prkD.movee;rde e.r .een vijahdei:JJjke \pion!! (1-f21b''; Van Ollefen 
w�;�, ��9:t:@4,'cJ;i,:t.1Lg ::i �;� .. ::,n�m genoegen ·met rèm:tl!se .• Rjj.Jhaa,lde '!'h:iJB'rinee ook 1 t uit 
2 ciîJ.,@,rllä<.$� .. i��n:.:·.tt�.t ·::�'.�>.rste � (1 J:2�),J�.:ro9eTS3II1a , §P .. van Hulst g�ven de stand 
e eiJX,,ggJ e ae;;·>�:é t .. · :Ln . ori:s .,voorde er �'want '' z'e . WóhTIBn :,all e·bé'i;·t3�=2�"1·��zJDe;::'.t:egen�.'. 
st·��qt:è,;r, vanf dEi G'.raa:f,.,;ï;noest naar huis, de partjj werd af g�broken 9fäjgen
b'rS)fJ:'cz(:��1Qirak ,è0k�-a��7 �)j)een voo.rdelige stelling; van Steden en Golds::c�1hm.�(�ing -
stJi"E!deyt; \i:töh.r !, •o:�ó:oL:1Jur • . . . • •  0. 30 • • • .• • •  o. 55 uu:f' van"'"Sï;êaeff wi·nt· err Gdld
$\ê}i,1�:i�'.W,ip,g, die .Î'IJ,\?.-t 'èên probleemzet had kunnen winnen p.aal t !remise.�.( 5-3) 
.. µ:rn,\�:-,a&l�'.ifJ'.\\!d:J�and werd de 1 e zitting beëindigd. Om .1 • 30 kwamen de lichten W-�P,., f-· -�1' ·· · : in het vers:chie·ff ;het was over tweeën t.qen beide w,�gens · ' .,, 'è nachtrust kregen! .. · · ·\i· . 

. : od moest een week later weer naar Weesp.:Oe grote meesters 
;èdokt.erd �dat hij .winnen moest. Hij heeft het rustig aangedaan, 

· ·risico 1 s en na 62 zetten werd de partij remis.e gegeven.:Oe par
tijj van de Graaf werd ook remise gegeven,zodat de e:iJ;,idStand 6-4 in ons 
vo.ordeel werd. 

· 

gespeeld gew • gexl.verl •. pnt. 
4' • . �ns-/SVJ3 J 4 4 0 0 8 :Oe 3 kànshebbers z:ijn 

8 J5 .".Ts '· 2·. Cal:ssa 1 4 4 0 0 ·o_s�:·•�' 
3· .• Wate,rgraafsmeer 3 3 ':'..2 0 1 4 Cai:Ssa 
4·e Weesp 1 3 1 0 ·2 2 Watergraaf smè er 
5,·. A.SC 3 4 . 1 0 3 2 ·i 

-� Het programma de-voor 6'. •\>Po\? .Pion 3 3 0 0 3 0 ze .3 tieni;allen ziet 7 it' :\1'�\o::-B io 2 3 o. 0 3 0 e:r als volgt uit: 
}� 

i . ..t 

spelen tegen: 
"9 ' , · . 
9 ' 9 ' • .  

Caissa en Weesp 
Dos/SVB en W'meer 
:de Pion, ·weesp en Caissa 

Oaissa 1 heeft het zwaarste programma.We weten,dat én :OosSVB én 
Watergraafsmeer alles in het werk zullen stellén om ons een ne
derlaag toe.te brengen. :Beide teams hebben kansen.Wint DosSVJa, van 
ons9Çl.an is de kans van W'meer 3 praktisch verkeken,want ��� D.os 
heeft in het begin van de. competitie van W'meer 3 gewonnen . Wiµt. 
Calssa van Dos9dan wordt de laatste . wedstrijd W'meer 3-0l;i.issa 1 ·  
zeer belangrijk! 1 0  maart wordt een )'.).jstoris che datum! · ·. 

,.,.t 

speeldata Oaiss'a 1 "'"··E 1 o maart Cáissa 
===:;:::::==============�h· '{\ . )'" :�t �"' , 23 maart,,,,'.W'meer . '· �::·: . . , -t«)\t���:�f' noteer deze data s_. v .p • .  en .ho����:j;�;� -Jr� ! 

••• " " •1, ' 

1 - DosSVH 1 
3 - Caissa 1 
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Caissa 2 �. 
- -- --r\ �;-.i::--· 

Op·20 januari. speelde Caissa 2.tegen shell2 de ré�urnwedstrijd. De 
eerste wedstrijd verloren we met 5t-4t �e.r was dus een 'behoorl:ijke kans, 
dat er nu gewonnen werd. B.ooyenga en v·.Oostveen ontbraken. helaas op 't 
appèl. Een fenomenale prestatie verrichtte Jan Lagendtjk,4ie aan het 
vierde bord voor een remise zorgde. De Jong en Boonstra behaaldem de 
�olle winst,Scnipper,Lagend:ijk,v.Ollefen �n Alb�rts speelden remise,maar 
']3aas ( ! ) 9 v.·d.Veere9v.Hreeyoort en V:),.edde:ç moesten het onderspit .a:elven. 
We hebben in 1'1.@'.t eerste· artikel enkele dingen gezegd,die ons van :µet 

·hari:; moesteno Volgens de berekening za� Caissa 2 het kind van de·reke:m 
. . n;Ln.g worden ,maar alfi? Watergraç;i.fsmeer 4 kans z"iet het sterke Amstel 1 

te·:v:ë:rslaan,dan. is .. . �ff?l·Îl bezielà ·Gaissa 2 in staat ook overwi·nl'.lingen t.e 
. behalen. ·". · '-

· 

·· Caissa 2 
· $chipper t·--t 
. :J3;aas 0-î 

. v •.. r:'.�11(',eere 0,....1 
· LagéT:l:föjk t-t 
. v. �"OTief en .+.,..+ 

Q.e Jong ,, _ .l-0 
·" · · v .B:reevö'ort, ·o.;:;·1 

Alb t .1:_..1. . ·· �er 'S 2-···2 
f?;oo,n.st;.:ra ... · .. ,;J.�O 
vre a-a ë.r · · · '0;:...·1 

' • t' +� i -,�(fi:� 
St'and 2e klasse A. 
-----------��-----� 

Shell 2 
He'1sloot 
Q:eunissen 
'.ffiv;�;nhuis 

· #,'êLRee 
Manasse 
Swart 
Bu:ijs 
Schmertzal 
Adriaansen 
xa'.IC:( 

gesp. gew� gel. 
Amstel 1 
W 'meer 4 

.s.v.w.A. 
Shell 2 
Caissa 2 

. . 

5· 
4 
4 
5. 
4 

��=�é�g�g�R������� 

: 4 0 
3 0 
2 0 
2 0 
0 0 

. � .� 

�E9.e;!'.ê:�_Y9.9.!:_Qê:����-fi. 
24 feb. de uitgestelde wedstr:ijd· 

Caissa 2 - W'meer 4 
3 maart: A�stel T �aissa 2 

24 maart: Caissa 2 -·werkspoor 1 
6 april: W'meer 4 - Caissa 2 

verl. pnt. 
1 8'  
1 6 
2 4 
3 4 
4 0 

� 
.r 

We blijven . . zeggen,dat de in,Q.eling in één poule een gelukkige gr.eep is 
geweest.Het aantal gespeelde.wedstrijden is.na de speel:&ag 3 :feb+• ge
stegen tot 1 12. Van d.ie 112 part:ijen z:ijn er 12 in remise geëinidïgd, ter
wijl precies 100 partijén gewonnen resp. verloren werden. He.t spreekt 
haast vanzelf, dat er verrassende uitslagen te noteren ware·n. · · 

·Peters ,die \Z.ich al volkomen thuis· begint te voelen, behaalt .opmer
kelijke re sul ta\te@. Hij speelde tegen 5 van de 1 0 spelers van Caissa 1 
en haalt uit die"5. partjjen 4 punten! füj wint van Goldshcmeding,Schen
sema en Neidig en speelt remise ·met Eijgenbrood en Serl:ijn ! De tweede op
merkelijke .prestatie wordt geleverd door v .O:ostveen,die Barendregt en 
Broersma al aan zijn zegekar gebonden heeft •. Bij v.d.Veere en Schensema 
is duidelijk waar te nemen,dat zij weïnig oefëning hebben.Beide spelers 
zijn gehandicapt door hun werk. 

· 

We hebben de stand maar weer eens opgemaakt volgens het systeem 
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Go lds chmeding. Voor de nieuwelingen onder ons z]j meegedee+a�dat dit 
systeE?m rekening houdt met de behaalde punten en met het aantal ge
.speelde part]jen. Om de breuk9die achter de namen staat te ];crijgen �heeft 
·men nodig: a. het aantal behaalde punten; b. het totaal te spelen 
wedstrijden (25) .en het aantai �espe�l�e partijeE. 

�1�Bsl_2E.:.2_f�Q!'."9:ê:E�: 
gesp. gew • .  gel. verl. 

1 . • . Broersma 
2 .• van Steden 
3.. Bar.endregt 
4 .• Petërs K� 
5 .• . v.. Ollef.en · 
6.. v. Oos;tveen 
7.f Neid�g 
8 .• v.Hulst c 

9 .• Ejjgenbrood 
1 o.� GoldsChmeding 
11.� B:aas 
1 2.. d.e Graaf 
13 .• de Jong 

.:: 1�·� �-B;ooîmtra�·1·�� 
15'.'• Serl]jn 
1 6". Hooyehga 
17" Ferwerda 
18 .• v .Breevoort 
19 .• Alberts 

·20" Vleè.der 
21 .• Schipper 
22 .. Schensema 
23 .• Lagend]jk 

... �IJ ...8j ' 1 3 
j4 /J .?t8· �J 2 
M lil' ...-9' 11J O 5 
..:k19 5 2- A.Z 
12 8 0 4 
6 4 1 1 

,2' /ê 5 .-1-:. ...-2'J 
5 3 1 1 

.,JY lt'> 5 � .z 3 
6 4 O·· 2· 
8 5 0 3 

.,,,n 4 1 .,;èl 
... �IJ 5 ?.11/ 4 
. ,,;btf 

8 
7 

�f' 
14 

�3· . . 0 
3 2 
3 1 

_,,..r.� 1 
3 3 
3 1 

2 
·7 2 

0 
1 
0 

....-t5ib .--2J 
11 2 

3, 
.î 
8 

�7 
--9-.10 
4 
5 

12 
9 

pnt. 
�95 st/ä:'.i x 25�s+ "".2-6,2e��,z7; 
,/J'ti. . 8/1} x ?5 to 8 ·� ..uï",-1--82�Ä1J " 
fl.1<> 9/14 x25+9 
.-6 6/8 x 25 + t$ 
8 8/12x25+ 8 

=·� �"·41 
,::= .,�4, 7�.n_,� 1 

= 24,666 
4t 

.5�6 
3t 

.xt · 

23,250 
= 22, 68-17 .:1/.-

4t/6 x25 +4t = 
5t/8 x25+5t 
3t/.5 x 25+3� 
5t/� x25+5t 

= 21.,,000 
= �1/.-

4·: 
5 
4t 

fel 
.2.3 

4 

4/6 x 25 + 4 
5;s· x25 +5 

4t/7 x25, +4t 
6t/ 12 x25+6t 

2/3 x 2.5 +2 
., ' ' . f ·:-

,, 4/8 x 2.5+4 
3t 3t/7 x25+3t 
,;i,+Jt 1t/3 :X:25+1t 

= 20 " 8()6 
= 20' 6�5 . 
= �G f.57:i,/J,.r6� 
= 2ó,.ü41-
= -î �, � �;�z1.;�� 
= 16�500 

4t 4t/14 x25+4t = 
3t 3t/10 x25+3t = 

= 16_;.o.oo: 
= 14,000 

12,536 
12,250 

= 11 '692 4 4/13 x25+4 
2t 
2 

2f /7 x25 +2t = 
2/7 x25 + 2 = 

2_1 z-
= 24 .• 9-en Hertog 

25" v�Sted�n Sr. 
2·6. v.d.V�ere 

�' 1 

1 
0 
0 
1 

.At-,r .1 

2f/15 x25 + 

2/1 1 x25 +2 
1 /5 x25 + 1 = 

11,314 
9,143 
6,666 
6,545 
6�000 
4,666 3 0 2 t/6 x 25 + t = 

Ziet u het drietal Peters;v.óllefen en v.Oostveen als no�4,5,6 
genoteerd staan? We twijfelen er niet aan of er zullen in de loop van 
het seizoen nog wel verschuivingen komen. Serlijn en v. d.Veere horen in 
hogere regionen thuis. 

Het gemiddelde aantal partijen bedraagt 9. Wie dus minder gespeeld 
heeft wordt verzocht trouw te komen. 

"---�--- ----·--------
-

--------



·-5-

��+$�ê:E-�§.!L2ê:2°2§.11j�!. 
We hebben veel dingen om. verheugd over · te' zijn" Daar is in de 

eerste plaats een plotsel�nge gróei van ons ledental. We. staan nu op 26. 
Dat betekent,dat we in ieder geval onze 2 tientallen kunnen handhaven. 
Als 26e man trad Ferwerda toe.We heten hem hartelijk welkom, 

In de tweede plaats de opkomst op de clubavonden. Om een voor
beeld te geven: op 3 februari,een koude gure dag, waren 21 van de 26 le
den present. We ge'loven niet ,dat de prijs voor de trouwste "komer", be
schikbaar gesteld door van Hulst ,hier voor 100% achterzi t •. lYJissqhien 
telt die prijs wel mee ,maar we menen,dat er ook zonder die prijs een ster
ke o�leving in het bezoek te constateren zou zijn. Dat geeft de bm:uger 
moed, 

In de derde plaats verheugen we er ons over,dat de sfeer op de 
clubavonden prettig is. We hebben vrij veel leden,die nogal ver wonen i toch 
aanvaarden ze de lange reis· steeds weer.Dat wordt zéêr gewaardeerd. (Dat 
zeggen we ze niet vGel,la.ten we het daarom hier neerschrijven.) 

Remise. --.,,,,.----·� 

Op de laatste clubavond bleek,dat er in de spelregels altjjd 
weer kx�xn� dingen zijn,die MEN niet weet. Het ging over de rochad�· Als 
de koning op e1 staat en nog niet van zijn plaats is geweest en een toren 
staat.op h1 ,(en is ook niet verplaatst geweest) dan mag gerochee\t;d·wol!'."
den: �h tenzij er stukken op f 1  en g1 staan of tenzij een vijandelijk stuk 
de vel:�,sin f 1  en g1 ,velden,die de koning moet passeren of waarop .hij ·:pgi 
de ro.e'À;F.J;de komt te staan, bestrijkt. Dat betekent dus, dat bij de lange \' 
roo.[3:ad@ /(konü,J.g op e 1 en t�ren � 1 ) de roch9de nj.et mag -v-ro;;:-de.p. >µj,t:��YP-ê;rd 
alli;s "Él»e velden e1 en d 1 worden bestreii::en door een vijandelijk stuk. �3;:s• 
v�.ld ?i bestreken zou worden (tussen torei; en koning) dai; mag de ���91;1Çl,de 
wel uitgevoerd worden�omdat het veld b 1  niet door de koning gepa$pèe.r!il 
wo·::rdt· en Oiildat de koning er ook niet op komt te staan! Je moet he't'·:maa:V 
weten!· · ., 

Zo willen we even praten over de remise... De international� Ei:pel
rege ls zeggen: 

De part� is remise: 
1. als de koning pat staat; 
;L als beide spelers hiertoe bes lui ten; 
3 . als dezelfde stelling voor de derde maal voorkomt met dezlefde @�eler 

aan zet. 
Ll.· aîExi&�xj®x:zQ[:k±!irnX(gNNiil:aNxz:�H+:tQ[xw:ijxxm:xx wanneer een speler aan ze.t is 

en aantoont,dat,van een bepaalde stelling der partij uitgaande teri 
minste 50 zetten zijn gespeeld,zonder dat een stuk geslagen of met 'n 
pion gespeeld is. · 

Het recht om remise op te eisen komt uitsluitend toe aan de spe
ler: 

a die in staat is een zet te doen welke tot herhaling der stelling 
leidt, indien hij vooraf verklaart, dat hij voornemens is deze zet" 
te doen. 

b die moet antwoorden- op een zet,waardoor de herhaling der stel
ling is ontstaan. 

·----------· ------·--·--


