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We zijn in feeststemming! .In.het najaar van 1958 te 
ge en schrijve 22 leden. In de loQp van het jaar 1959 liepen w 
30 leden.We hebben ons daarover v.erheugd. De promotie van Caissa 
heeft daartoe veel bijgedragen. Maar na de zomervakantie zette de aanwas 
door.We stegen tot 33 ,maar moesten toen de herèn van Steden Sr,Boon-· 
stra ·en van Ollefen missen.Bleven .dus op 30. Onze vriend van Ollefen . 
was door het jeugdwerk in contact .gekomen met een groepje schakers,die' 
een nieuwe vereniging stichtt"eri,n,J.. de S.V. "Het Centrum", Deze club · 
had ingeschreven voor de bondscompetitie �an àe H,S.B. Maar tot spelen' 
is het niet gekomen. De vereniging werd ontbonden en, • •  , . , ., ,vriend van 
Ollefen keerde bij ons terug met 8 andere oud-leden van Het Centrum. 
Nu is 30 + 9 nog steeds 39 en met zo'n lijst zijn we blij! In een jaar 
tijds van 22 naar 391 Een pracht succes. . . 

Gisteravond hebben we 7 van de 9 nieuwe leden welkom kunnen 
heten.In ons clubblad zeggen we ze nog eens heel hartelijk welkom.We 
hopen en verwac}ften,dat ze zich spoedig thuis zullen voelen, 

Bij de H;s.:s. •.hebben we onmiddellijk aangeklopt en gevraagd,of 
we met een 3e tiental de open plaats van Het Centrum mochten innemen, 
Dat werd goed gevonden en dus gaat Cai.ssa 3 spelen in de 2e klasse· A·. 
(Caissa 2 speelt in.de 2e klasse B.) · . ·  

· 

Nieuwe ledèn: ··J.L,van Ollefen , A.C.v.Ollefen , H,J,Velzing, 
J·,Verkerk , M,J,v,d.Vos , Tj.Doesburg , K.Lof , A.W.Burggraaf en 
W,P,Borsje ( per dec.) 

De heren J,L.v.Ollefen,T".Doesburg en J,Verkerk zijn in groep A 
ingedeeld,de overige heren in groep B. 

Voor onze nieuwe leden zetten we nig even in het kort uiteen, 
hoe we de clubleden indeelden. Er is een A

,9roep ( nu 18 leden) en 
een B groep (21 .leden) .Elke speler speelt een maal tegen de andere 
leden'van de groep,een enkele ronde dus. Daarnaast is er nog een 
C-poule,waarin de spelers van groep A tegen de spelers van groep B 
uitkomen.Het spelen van groep A en B gaat vóór. 

Er zijn 2 trofeeën �e verdienen. De no- 1 van groep A ,onze 
z.g. clubkampioen,krijgt een grote wisselbeker. Verder strijden alle le
den om een armbandhorloge, beschikbaar gesteld door vr�end de Jong.Er 
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was een regeling getroffen,waa:cbij én de geleverde prestaties én het 
trouwe bezoeken van d.e olubavonden meetelden, Het bestuul\ meent,dat, 
nu het aantaJi .. : leden zo gestegen is, overleg met de ifong g<?wenst :is, of 
we de· voorgeEitèlde regeling tot het bepalen van de winnaar moeten hand
haven. Il'l ons":voigend nummer komen we hierop dus terug, ,.. Ook zullen 
we in ons 'll"olg'end nummer de promotie-degradatieregeling van de groepen 
A en B bekend maken. 
. . Er komt al een beetje tekening.in de strijd, Hieronder maken 

·we de "stan<l pè;i:\10 nov. op;spelers1die minder dan 3 weästrijden hebben 
gespeeld,houdeii we even buiten de stand.Ze zullen wel spoeig wat meer 
partijèn gespèeld hebben. 

.. Q:r2�l!-!!. 
gesp. pnt, 

1" Zuidema 4 4 
".2·, Barendregt 6 4t 

3· • .  de Graaf 6 4t 
·· · · 4·. Goldschmeding3 2 

5'. · Ferwerd,a 3 2 
6, · Schensema 4 2

3
t 

7'. Broersma 6 Î 8, Serlijn 5 2f 
9» Eijgenbrood 6 .2

1 
· 

10» v,Steden 4 
11 » Neidig 7 2v 

12» v.Oostveen 4 1 
13·, Peters 7 1J.. 

·'r4·.-Baás ... . · '  . :4.> .t 
15. v»Rulst 1 1 
16, 'll"oÜllefen 0 0 
.17; .• Verkerk 1 0 

18·� Doesburg 1 O 
:tii 

% 
100% 
75% 
75% 
66% 
66% 
62% 
58% 
50% 
42% 
38% 
36% 
25% 
20% 
12%' 

, __ _ 

§:!:2�E.-!· 
gesp. 

1 • K.v,d.Maas 3 
2. de Jong 6 
3· •. Booyenga 3 
4� Schipper. 7 

5, v.Commenee Sr 4 
6, Lagendijk 8 
7, Mullié 7. 
e. v,Cormiienee Jr 5 
9. Oudkerk 8 
10. den Hertog 7 

11 • Vledder 3 
12 . de B,lok 1 

13. Lof 1 
14, .v.Ereeyoort 1 

· '  15:. v':cr:vêere · .. _.,.. o· .. " 

16. v, Ollefen 0 
17. Velzing 1 

18. v.d.Vos 0 
19. Burggraaf 1 

20, Alberts 1 
2 1, (Borsje) per dec. 

pnt. % 
3 100% 

.5 82% 
2 82% 

·4' 64% 
2 62% 
4 57% 
3 50% 
2 50% 
2 31% 

1:! 
20% 
16% 

1 . ' -... 
1 
0 

}.. -�o·�.�"." .. ,:,_�_-. 

0 --
0 
0 --
0 
0 

In groep A. krijgt Barendregt,onze clubkampioen 58/59,hevige con
currentie van Zuidema, Een score van 4 uit 4 is enorm! We ·zljn benieuwd 
naar de strijd tussen Zuidema en Barendregt ! Baas en van Steden staan '. . 
ver beneden hun 11 stand", ·' / 

In groep B· is de nieuweling v.d,Maas goed van start gegaan .• Met 3 
uit 3 scoorde· hij 100%.De Jong doet het ook weer goed, 5 punten uit 6 par
tljen,t,w. 4 overwinnine;en en 2 remises! En dan onze jonge vriend Lagendijk, 
4t uit '8 is niet gek! 

We wekken alle leden op trouw te. komen" U weet het, de keren,dat 
u aanwezig bent,w�rden genoteerd en tellen mee voor het'armbandhorlogel 

V ilJ:î DE COM!Vilfi'iARIS VAN MATERIAAL • .  --- -- -·------> -. . . .  " ___ --- --------

Het is nodig u nog eens te vragen,of u na afloop van de partij niet· 
zo maar wil weglopen. Berg stukken,bord,klok en onderleggertejs even op, 
Briefjes,voor het afbreken van de partij,zitten in. de "afbreek"-enveiop. 
Na afloop vult u een uitslagenbriefje in en levert dat in bij de wedstrijd-
leider, 

· 

·• 
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DE BONDSCOMPETITIE. -------------------

Q!à.:i..êfüL1• 
-------- Op 12 november speelde Caissa 1 haar tweede wedstrijd tegen 

Dos-SVB 1. Er waren voor deze wedstrijd al 3 partijen vooraf gespeeld. 
Het begin was niet bepaald bemoedigend. Broersma en Ferwerda verloren. 
Als Ferwerda zelf zegt,dat hij blunderde,dan·betekent dat dus,dat hij 
vooral proberen moet zijn aandacht niette laten verslappen.Die 2-0 ach
teràtand was niet leuk. Barendregt speelde bij ons thuis zijn partij en 
schoof remi·se. 0--2t). De 7 spelers ,die over waren,lladden een zware 
taak.Om 8 uur werd begonnen,om 9 uur werd er al vuurwerk afgestoken. 
Va.n Hulst kon een dame verdienen,maar merkt één zet later,dat hij- zijn 
dame moest teruggeven voor een toren om niet met eeuwig schaak verrast 
te worden.Zijn partij werd afgebroken in een gewonnen stelling voor ons. 
Goldschmeding kon het niet rooien en hij verloor.Baas deed bet beter en 
behaalde een overwinning.De Graaf was de twee�e,die voor 2 stukken een 
dame kreegjhij wikkelde keurig af en �on! De stand is dus nu 2t-3t,waar
bij we aantekenen,dat van Hulst en Zuidema ons wel een winstpuntje zul
len brengen(Zuidema staat 3 pionnen voor in een goede stelling),terwijl 
de partijen van "8n Steden en.Schensema,die ook werden afgebroken,nog 
gelijk staan. 

-
__ _ _ 

Wij tekenen_ bij dit korte VE)rslag nog aan,dat we het bepaald 
vreemd vinden,dat de tegenstander van van Hulst niet opgaf; Van Hulst 
heeft koning,2 torens en 4 pionnen,zijn tegenstander koning,1 ttren + 
3 pionnen. Het is natuurlïjk het_ goed,_;r�ht__yaIJ, een speler om tl:iuis op 
zijn gemak de stelling eens te bekijken,ma:ar ais van Hulst zijn telefoon
nummer aanbiedt,omdat hij weet,dat de stelling verloren is,en die tegen
stander zegt,dat hij dat.nummer niet nodig heeft,omdat hij toch wil uit
spelen,ja,dan hapert er o.i. ergens iets! 

·. Voorspellen durven we niets! Wordt het 5-5,daar rekenen we 
minstens op,of zal de balans.met een t punt in ons voordeel overslaan? 

������=&· 
Onze vriend 

bij won zijn afgebroken 
v.d.Maas heeft gedaan,wat we van hem verwqchtten, 
partij tegen SVWA 2 en de eindstand werd 5-5• 

SVWA 2 Caissa 2 

Bakker 
Agasi 
Tolsma 
in 't Hol 
Beemsterboer 
de Haan 
Heuer 
Trompetter 
Verberne 
Tolsna 

Q§..:i..ê§§._} 

v.Oostveen 
Neidig 
Peters 
v,Commenee 
de Jong 
Mullié 
Schipper 
Oudkerk 
v.d,Maas 
v,Co=enee 

, . 

Jr, 

Sr. 

t-t 
1-0 
0-1 
1-0 
t-t 
0-1 
1-0 
1-0 
0-1 
0-1 

5-5 

Deze eindstand schept in ieder geval 
nog mogelijkheden. We blijven van me
ning,dat dit tiental in deze 2e klas
se hoge ogen kan gooien. Op 24 nov. 
komt de thuiswedstrijd tegen Amstels 
Schaakkring 2 en dan komt,hopelijk, 
de sterkste formatie aan de tafel. 
We wachten maar rustig af! 

--------De Hoofdstedelijke Schaakbond heeft de inschrijving van nog 'n 
3e tiental geaccepteerd. Dit team is i_ngedeeld in de 3e klasse A en 
neemt daar de plaats in van de S.V. Het Centrum. Het spreekt vanzelf, 
dat we in de loop van de competitie pas gaan weten,wie van de spelers 
de sterksten zijn om in het 3e tiental te spelen.We hebben een opstelling 
gemaakt, waarin sommige spelers no_g wel eens vervangen zullen wordP.n. V•w1 
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de speelsterkte van onze nieuwe aanwinsten weten we nog niet veel.In de 
loop van het seizoen zullen·we wel wijzer worden. Het rooster,dat werd 
opgesteld voor Caissa 3 ziet er als volgt uit: 

17 nov. Caissa 3 - Dos SVB 3 (a.s,dinsdagl) 
1 dec� Weesp 2 - Caissa 3 
5 jan. Caissa 3 - VVGA 5 

18 jan. ASO 4 - Caissa 3 
23 feb. Caissa 3 - Maccabi 2 
22 mrt. de Pion 5 - Caissa 3 

In de loop van het seizoen zal nog een wedstrijd vast
gesteld moeten worden tegen SVWA 1;die had al in okto
ber gespeeld moeten word.en. 

·voor de wedstrijd tegen Weesp 2 in Weesp zullen we trachten 2 auto's 
te charteren,om zo de 10 spelers te vervoeren, De spelers krijgen hier ( 
nader bericht van, 

Y�-�������!��!iÉ!��!��· 
1. Onze vereniging heeft een gemèente-gi:r'orekening geopend,waarop 

u,indien· u wilt" uw contributiè kan- storten.Het nu.mmer is: 
C 2882 t.n.v. L.C.Serlijn,2e v.d.Helststraat 38;. 
Wie automatisch wil gireren,late maandelijks overschrijven een 

".;, �bedrag.·van f'. 2•17� .Wat . . ;e.e.l:Lgernak".voor .. :vriend '{'lerlijn.L · · 

2. De nieuwe. leden 
De eerste avond 
kennismaking. 

beginnen· contributie te betalen m.i.v. 17 nov, 
beschouwen we altijd als· een gratis avond ter 

lb:ix 

KoJ:?ende wedstrijden: 17 nov. Caissa 3 - Dos SVB 3 
24 nov. Caissa Zl - Amstels Schaakkring 2 

1 dec. Weesp 2·'· - Caissa 3 
8 dec. C:;tissa 1 - Watergraafsmeer 2 

22 dec. de Pion 6 - Caissa 2 " 
5 jan. Caissa 3 - VVGA 5 

allemaal wedstrijden op dinsdag l l 

·onze geplande gezellige St.Nic.wedstrijd op 1 dec. kan niet doorgaan, 
omdat Caissa 3 op die dag een uitwedstrijd speelt. We houden nu op het 
oog de 28e dec. en maken er dan maar een gezellige Goed-Uiteinde-wed-
strijd van! · 

Uw wedstrijdleider kari,nu er 3 tientallen zijn,niet achter alle wedstrij
den aanlopen.Het zal daarom nodig zijn,dat bij enkele uitwedstr!Jderi een 
teamleider wordt aangewezen,die met de wedstrijdleider van de bezochte 
ver.eniging de administratie even afwikkelt, 
Bij een thuiswedstrijd zal de wedstrijdleider zich in de eerste plaats be
moeien met de .bondswedstrijd.We kunnen onze gatsen niet laten wachten! 
Heeft u een aardige partij gespeeld,voorzie die van wat kanttekeningen 
en zend die naar de redaktiel. 


