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N ovember:-1.9 6Q. 

De eerste wed3tr'' Jen zijn aci1ter de rug, Op 18 okt, trad Caissa 1 aan 
tegen Het 7.Wa-rte -v-eu1en. Dat zwarte veulen was maar moeilijk te temr�en. 
K-11am dat, 0�1dat het av:md <'as en het veulen re.wart? Kwam dat, omdat we met 
,',rie reserves moesten ru1n·�".'eden? Kwa:'l dat, omdat dat veulen zo sterk was? 
L�ar is waar,ze speeld.cn ç.an behoorlf,ke partij,die veulentjes,maar een 

·3 nederlaag :.s toch 1Ael :.et:. ;8 gr.f. We hebben meteen na de wedstrijd 
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een rood sein uitgehangen.Er dreigt 
sevaa:::-. Teerden we nog iets teveel or-' 
de goede prestatie van het vorige sei
zoe:ri? 
�:u:i.dema is van slag,niet alleen in de
ze WE;dstrijd,maar ook in de clubcomDeti
tJ.e ( kolnt wel weer in orde ) ;van Stede:'l 

. werd overweldigd door de jeugdkampioen 
van Amsterdam,Ree. Van Hulst zou van 
Eulst niet zijn,als hij niet in de 2e 2.� �. 
-::;,_ng remise forcee:::-de .Ferwerda won 
( volzens de berichten ) ,omdat z'n tegen--· 
stander een toren liet instaan. Baren
dregts koning en koningin werden door 
één· paard in toom gehouden en dat kost-
te een dame. Peters' eerste optreden 

in de hoofC.klasse was niet sueceevol,:SiJgen'o�·ood werd overspoeld door een 
aanvalsgolf ,maar to<:m l".':' z'n kop boven water stak, bJ.eek alles nogal mee tG 
vallen;hij.1;Jtond toen aard:'..g en de tegens-'cander haastte zich remise aan te 
bi·eden, Brcersma gj_ng ten cnde:;:,maa:· Yar 't Riet zette alles op alles en 
won. Roosendaal had voo"'°ui t gespeeld, verloor en bezorgde ons dus bij het 
begin al een 1-0 ac:'lte1 s·�and., . 

Wedstrijdleider \\'Ie;.c>iior ben;;den we niet ,D::.e veulentjes zijn roerig, on
:"Ustig ,moetcm no.g; i--el ero"ls op r- .. 1 nu:nmei' ge:::et worden ( hetgeen ook gebroUr·
"le) .Persoonl'jk : .t' 0:1 , ... :>r: g, c:•ger.� E\"1.n een SJleler,die door Peters ge
,raarschu-.>'d werd,dat -de--z2t was geè.aa:n., :,c te,,.enstand·erhield zich-a:ts oTi.--

•• . , Cl 
ge:'..nteresseerd, b:.eef r-.: .. stig cl.oorbabbelen met z�jn vrienden ;Peters ging. toen 
ook maar een bee·tJe wandelen. He·; was geen zeldzaar.'Jleid als 5 van de 10 te

genstanders op een kluitje het laatste nieuws stonden te bespreken.Dat geeft 
<'n:;:ust en menig schaker kan zich in zo'n onrustige sfeer niet concentc>ere:;, 
l;;"'"a�· • • • •  veulentj es worden paarden,heer îVIe::.chior! 
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CAISSA 2 is beter van start gegaan. Nu is IVJaccabi 2 .. in de vorige c'ompeti-2' · 

tie in de 2e klasse onderaan geëindigd met 0 punten� Dat zegt .wel niét 
alles ,maar .toch hadden we goede hoop op een .zege. Er werd ook I!1et. 3 in
valle'rs gespeeld.Op dit moment is de wedstrljd nog niet geheel uitgespeeld, 
twee pi;J,rtijen werden afgebroken, Slump en Serlijn spelen op 8 nov. hun par-
tij uit. · 

Caissa ? Maccabi 2_ Onze oude bekende Hemelraad trok behoorlijk 
van leer tegen Peters.Hij was de enige spe-

Peters 0·-1 Hemelraad ler van Maccabi,die won. Invaller Booyen-
. V

S1
0

1
ru
1eP · •·0 afg Rath ga kreeg een remise en alle andere spelers , · · 1 -0 de Bruijn wonnen, Serlijn · o-• afg Loot steen Laten we oppaássen en deze overwinning niet v.Oostveen1 -0 Noach als een grote prestatie gaan beschouwen. Eijgenbrood 1-0 Beekman We zullen wel zwaardere tegenstanders krij-Neidig 1 -0 Heller gen-,maar het 2e tiental met een Schensema, Booyenga t-t Erreich v.d,Maas en Baas kan nog aanzienlijk ver-Doesburg 1-0 Peper sterkt worden. Mullié 1-0 Akker () 

6t-1t (voorlopig) 

V:an Caissa 3 ,dat 3 november speelt,hopen we in dit nummer ook nog een 
verslar; te kunnen publiceren" 

��=2��g�gIDE���j��, 
Het is leuk -�e · constateren,ä.at de nieuwe competi tievorm is ingeslagen, 

· ", " Bij ·het bespreke.n Ván �de i1ié1Jwe vorm" op de" Jaarvergadering werd· de wed
strijdleider beklaagd,omdat hij zoveel meer werk zou krijgen. Werken is niet 
erg,als je maar medewerking hebt, En die medewerking is er! Na 6 ronden 
is er nog niet één speler·geweest,die zo maar weg bleef. Van alle spelers; 
die verhinderd waren,kwam bericht binnen! Dat is fantastisch en het te
kent do clubgeest. Om 8.1 0,het fatale tijdstip ,kan de indeling bekend 
worden gemaakt; om kwart over 8 heerst er diepEl rust en wordt er geschaakt 

Het systeem-Keijzer leidt tot de spannendste situaties. Meerdere kop
lopers· z�in al geduikeld en steeds doen zich verrassingen voor. Onze club
kamp:t,oen Zuidema staat momenteel op de 1 Oe plaats, De meest constante ( fi
lers zij,n van Steden en Ferwerda.Zij staan no, 1 en 2,maar verscheidene spe
lers zitten op hun hielen. Br'oersma leeft ver onder zijn stand en Roosen
daal is nog steeds bezig te acclamatiseren. Zijn 25e plaats moet hij spoo 
dig kunnenverlaten. Wat te zeggen van onze penningmeester, Hij is gisteren 
aan zijn oprriars begonnen,Jlla13.r.. van de 30e plaats naar boven • • •  , .dat is een 
hel$'. afstand. Onderaan is he't een gedrang van je welste. Van Steden Sr. 
heeft al dr:i:e keer gespeeld ]!!et Vledder;en dat in 6 ronden! Er is daf_\r 
1>einig · krachtsverschil. . . 

Het bel�ningssystee.rrÏ voor bondswedstrijden is;á er oorzaak van,a�t' ook 
na een gewonnen wedstrijd de partijen,die nog niet uit zijn,niet zo maar 

• remise worden. gegeven. Maar .het is wél zaak te:tdege te overwegen of er 
nog ·wat ;tn een· afgebroken partij zit ,Het is vaak voordeliger . een partij, 
die toch verloren gHat,op te geven.Gaat de partij inderdaad verloren,dan 
leveren twee speeldagen op 1 /3 x W,C, + 0 punten, Wordt de partij na de 
1 e  .ziiting opgegeven,dan levert dit op O punten +het resultaat van een 
nieuwe partij. Dit alles geldt niet alleen voor de bond(lwedstrijcl,E)n , maar 
ook voor de clubwedstrijden • •  Naast schaken komt er dus ook een "beetje 
rekenen bij! · · · · 

· 
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Op 3 november speelde Cáissa 3 tegeri Dos-SVB .3. Het sterkst·e team 
kon niet op de been worden gebracht, want Schippe'r ,Mullié en v ,Breevoprt 

"konden niet· 'Va-n «}e ·partij zijn. Op het nippertje konden we 10 man bij e.1-
kaar "vegen" en die· 1 O hebben het niet eens gek gedaan. Aanvankelijk zag 
:het ·er somber uit. Nadat v,d,Vos,Vledder,van' Steden en 'Alberts verlóren 
hadden meest ·ook den fü�rtog,die heus niet gek stond de vlag strijken. 
Dos SVB 3 - Caissa 3 Bij de meeste van ·deze spelers ontbreekt de 
�[j:;-s

-
er
-----0----v:-;;;- eindspurt .De part;j wordt' wel aardig opgezet, -1 ° 

� 
maar in de afwerking,het eindspel,gaat de Becker .0-1 Booyenc,a .vermoeidheid ·een·geducht woordje meespreken. 

����!��n �=ó Xi����=re Van Ollefen bóód.zijn tegenstander·remise aan, 
Over,ing , 0_1 d j · omdat we va:n mening waren1dat het ·toch wel een 
Fleischh. ·1 0 v� d�ng nederlaag zou ·worden.Dat is het ook gewor-. - e er ·den,maar als �we klm:ini: 'hadden vocirzien,hoe 't 
�l

lJ:.
a
kh

.s
of 

1-0 den .Hertog met de resterende jJar:tijen zou gaan,dan hedden 
1-0 v.Steden Sr- we v:an Ollefen het adviesgegeven: doorspe-Miedema 2-t. v.Ol

v
l
.
efen Jr len,er. zit 5-5 in ! ·  Nu was de 'stand 5-t·-t Lindenian 1-0 V:·A" os Maar v,d,Veere,de Jong, en Vonk zaten niet --5+:4+-- bij de pakken neer en scoorden alle een vol 

punt!Booyenga was in grootmeestersvorm; 
voorai zijn laatste zet :was groot-meesterlijk' ! Eigenlijk ·is z,ijn partij nog ·niet 
uit,z'n tegenstander·hèeft om 10 v:oor 12 een zet afgegevèn,alhoewel hij 
·o ,·i, beter had kunnen noteren: i,k geef op ! We willen u de stand niet ont-houden: 

· 

Wit: Becker K h1 D f2 T c1 L c2 P e4 pi a3-b2-c3 -f3 - h2 - h4. 
Zwart :Booyenga K g7 D h3 T d7 T e5 Pf4 pi b5 - c4 - e2 - f6 - g6 -h5 
Jn de�e stand gaf .Booyenga af: T d7 ,- d2 ( ! ) W�t was wanhopig en moest 
nu een zet in couvert afgeven. We vermoeden,dat de tegenstander thuis de 
z.aak eens rustig wil bekijken om dan tot de ontdekking te komen,dat er 
,geen uitkomen meer aan is. Of, wij moeten áè reddende zet over het hoofd 
zien ! 

8 nov. 
21 nov, 
22 nov, 
28 nov, 

E§!!!1t!,:är1�.:. 

Caissa' 1 .... U,D,.1 
Watergraafsmeer·5 -
V,V,G,A, 5- Caissa 
Watergraafsmeer 2 -

Caissa 
2 
Caissa 

3 
1 

(op maandag) · 

(uit op dinsdag) 
(op maandag) 

Op 8,okt,werd geboren Maria'Theodora Baas. 
Onze hartelijke gelukwensen aan de ouders.De trotse vader hebben we· 
met handgeklap·ingehaald, 
Op 20 okt, heeft onze voorzitter onze vriend van Hulst op een recep
tie de hand gedrukt bij zijn afscheid als kweekscho0ldirecteur, Van 
Hulst is nu" alleen nog maar"wetenschappelijk amb.tel'laçi.r + 1 e Kamerlid. 
We zijn zeer verheugd,dat een klein partje van zijn·mèerdere vrije tijd 
aan ons ten deel valt. Nimmer te voren was hij zo trouw op de club ! .  
Met van Ollefen (de Ban van de hersenschudding )gáat het goed.We heb
ben ons door zijn broer op de hoogte laten houden. Volgende week gaat 
hij weer 2.an de slag ! · 
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wit: J,C,Roosendaal - zwart J.v�.van Hulst, (Fr:o.nse verdedie;ing) 

• 

1 , o2-e4 1(1/lat ûoet men
·
. in. zijn eçrste pàrtij · op een riieuwe club ?Mèn poogt 

een" open pnrtij" te spelen,ma2r füit c;e,P,t niet door.".1. "" "e7-e6 (reso-" 
. luut cospeeld·, ik had �ewaarschuwi;J,: .:.moeten zijn� • • " ! )  2. d2-d4 ; d 7-d5 

3. Pb1 -d2 ; c7-c5 4.e x d5. ; .è x d5 ( zwart ·kE?:nt zijn zaak;jes,natuurlijk:; 
het VGrdroot mij hier al niet 3. exd5 -'gespeeld ·te ·hGbben) 5.Pg1 ,-f3 ( the'o
rie is 5. Lb5+ Pc6 6. "J:)e2+,1Mar,daP.r zw2.r.t (:1at' 66k wel zou weten , deed ik 
het nrrtr cons ande:r>s. ) . •.; •. • Pb8..,c6 .6.dxc5 _(tëgen _2.llE;J logica Van de Tar
ï'aschvc·.riE1nt in ;:De ·1n •vrijheid '3este·1ae·· 1oper. blijkt :j.n d.e toekor1st . match
wirin1v;r te zullen worden . ) •• � • • • •  Lfélxc5 · 7 :Pd2-b3 . ;: La5-b6 8, Lf1 .;.b5 ; 

. Pg8-e7 .9. o·.;;o·; ·0-0 10 •
. 

c2-c3 (ondersteuning van veld -d4 , dekking VRÎl 
veld :t4) • •  " • •  _h7-b.6 11,Lc1.;.f4 (ve-rstandige:r' was 11.Te1 en 12 Le3 geweest 
tonoinde Lb6 uit te. söh0kolen.Nu blijft de .. . druk op f2" constant, ) , • • • •  PE;J7-e;6 · 
12. Lf4-r·� ; I1c8-g4 · 1 3 . Tf1-e1 ; s.1:-:-e.,6 .14. Lxc6 ( ecr&·passief is 14�Le2, 

.maar toch �li"sschien: beter)., • •  
·
• bxc"6. 15. Del 1-d3 : Dd8-f6 · (de zwarte · drUk ·

. 

wordt on �"tll.S<!naar.i,Pf3 is vas"t,r;ela;sd, e,ri wit ,moet zeeT voorzichtig zijn.): 
.16. Pb3-cl4 ; c6-c5 17.•Pf3--e5 ( de pointe: .van de voige. zet.Na- 17" .Pxe5, ( 

. 18 Lxe"S is wit u'it"de nisèr.e;mna_r· :r;wq:rt. is . wel wijzer· • • •  �).,,,,,J,g4-c8 ·· 

18,Pe5x!:·6 (dit zöu; ·goed" [:ew,eest. zljn , :o.ls zwg,rt met de dame t:eruggenomen 
ht:.c�;1��.!,?!c1� de0_d�� la!11I§

. 
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.
e. :r:.�l;i.iri 
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• •  "" .• • •  \li'7xg6' 1"9. Ycr{-"f3 , Lc1'.3-eo 20. Te1-e2 !(}1efu.a4b &d-�D.Ct�àa;!) 
Ta8-d8 . 22; Te.1-e1. {in tijdnood de beslissnede-"li'öut,Na< 2-2,Pd4 hRd wit "zich 
noc; wel :St''.ande kunnen p:ouden,nU; verliest hij ""e;eforceerd; een pion,) •• • •.• , 

._.Lo6-g4 23, Lc;3�h4 (eeh wan:hop
.
ige :p

.
bging zwart uit e.ljn evenwicht te· bren 

gen,JVlr:ce.r oök 23. Le5 was. doelloo·s t . .  , ,gp-g5 24. Pf3xg5 · ; Lg4xe2 (Nu 
J;llijk� opoep.s , dat Pg5 ç;een goed it(Jld heeft om Lh4 met resuJtaat te .

. 
lA.ten · 

1n171Jpen.) ·25 .Pg5-f3 ,Nri; Txe2 · )1Xg5 2.6, Lxg5.;Df4 27 Lxd8; Txd8 11"! wit 
uen stuk twhter!) " • • • Lo6X f2+1 {Een bcim,die vernietigend inslaat ; en. dRt 

· iri oppe.rsto tijdnood,) 26 .• · Lh4x:t'2 ; . Le.xf3 . 27, g2xf3 ; Df6-g6+ 28,Ket:-h1 
,Tf8xf3"29. Te1-g1 (een laatste :[Jogin1�,maar· zwart wikkelt af met de zeker
hDid vnn een slc:.Ppwandel13.8r.) •• , . ,Dg6-e4. (Dae:r is 5Gen kruid tegen e;e.-.. 
wassen, vçn_Çl.e2.r dat wit zijn tegenstrtnder ter·, felicitatie de hand . reikte','' n 
ervarin:� rijker en Gen illµ,sie armer • • • • ! ) · .. · J. 0· R · d 1· 

· 
· : : · . 

� · 
• • oosen .an , · · 

wit: N ,N, ZWP.rt·:N ,N. (een vnkantie:i'm:rtijtjè) C�rCJ-Kann. 
1 '. e4-è6 2 ·· 21 ,Pf3 - Ld6 ,40, ,· • • • •• Da7+ 

•·>;:- -

2·, d4 d5 
" 

22 ,Pe5 - Lxe5 41 , Kh.2 - Tf2+ " 
3, exd5 - cxd5 23 . dxe5-Ld3 ·

. 42. Kg3 '(met Kh3 ' had . wit remise 
.4, Lcl3-Pc6 24.Te3 - Lf5 kunnen houden). 
5, 03 _ e6 25.Df4 - Tab8 "" Tf;3+,, .. ·;· · 

6. Pd2-Pf6 26,h4 - Kh.8 43 . Kg4 (waii:"rön niet .Rh2?) 
7, Pe2-Ld6 27 ,g4 - Lh7 • • • •  Dg1 + . 

8. Pf3-Dc7 28,Tf3 - Tb7 44, Kh.5 -Lg6+ .. ·· 1. 
9. 0-0; 0-0 " 29 ,h5 - De7 45. · Kh6 .. - Kf1 (dreigt. Th3) . 

10. P:r3-h6 30,b3 - Ta8 . vf.}t geeft op. , · ", · . ·  

11. To1-Te8 31 .Le3 -Da3 · 

12. Lb5-Pc17 32 . Lc.1 - De7 
13. Dc2-a6 33.a3 - Le4 
14;, ·Lxc 6-:BJ'c 6 · , ."03t1- • • '.\'g3,,.'.!'.xb3 · · 

15• Pf5-Lf8 35. g5 - hxg5 
16.Pfh4.:.Pf6 36. Txg5-Txc3 · 

1 7 Pi:t3 _ a.5 37, h6 - Th.3 ( ! ) 
1 a: Ph5..,Pxh5 38 • . hxg7+ - K�8 
l 9� D�h5-La6 39. f3 - Txf3 · , . 
20. J)g4;.Kli7 , 40. 

,
Dh4 ( ! ) .., dreigt tiio..t in 1 zet) 

_ .j· --· 
1._., __ .,_;..'.._.._�---

' - . ' -

; .··· 

.. �· 
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; W;i. t: van Steden ; zwart: Reé . . _ 
1 • d4 - Pf6 2. c4 - g6 3. Pc3 - Lg7 · 4. e4 - o-o (beter d6;wit 

· krijgt nu ruimte) 5. e5 - Pe8 - 6. f4 - d6 7. Le3 - f6 8,Pf3 - fxe'5 
9.dxe5 - Pc6 10. c5 - .Lg4 (het nemen van de c5 pion zou zwart verlies 
berokkenen) 11. Db3+ - e6 12. Pg5 - d5 13. h3 - h6 14. Hxg4 - hxg5 · 
15. g3 - b6 16. cxb6 - axb6 17. Ld3 - Pe7 (het paard richt op a5 niets 
uit en d5-d,4 is onmogelijk;bovendien dreigt nu c5) 18. Pe2 (Pc3-e4 blijkt 
achteraf vrijwel dodelijk te zijn ! !) - c5 19. Td1 - Dc7 20. Dc2 - Kf7 
21, a3 (de beslissende fout,moet zijn b3) - c4 22. Lxg6 - Pxg6 

() 

' ) 

23. f5 - Pxe5 24. fxe6+ Kxe6 25. Pd4+ - Kd7 26. Pf5 - Kc6 27, Pxg7 
(in tijdnood, ongetwijfeld is Kd2 of Th7 beter) - Dxg7 ! ! (wit kon nu wel 
opgeven) 28, Th5 (een laatste poging"Th7 is fout wee;ens Pd3+) - Pf6 
29,Dg2 -_Pd3+ (en niet Pxh5 en wit heeft nog kansen) 30. Txd3 - cxd3 · 
31 • Txg5 en wit geeft op; er zit voor wit niets meer in.· 

Voor a.s. 
1 , Ferwerda . 

dinsdag 8 nov, is de stand: 
/<. e 1 1 0 h :, , Ttt l1 Tl/\ 1 

L 6:, I Le?/, > ( pc. ::> I 

2, van Steden 
3·. de Graaf 
4. van Hulst 
5. Vonk 
6, Barendregt 
7. Goldschmeding 
8. van Oostveen 

. 9� B,aas . 
10, Eijgenbrood 
11. Zuidema 
12. van 't Riet 
1 3, Doesburg 
14·. Neidil;) 
15, Mullie 
16. Slump 
17. Broersma 
18. Schensema 
1 9. Booyenga 

20·, v.d,Veere 
21. v,Breevoort 
22. Boonstra 
23·, Peters 
24, · de Jong 
25. Roosendaal 
26, Schipper 
27 ', v. Ollefen 
28·, Vledder 
29. Alberts 
30. Serlijn 
31. van Steden Sr. 
32. v,Ollefen 
33·. den Hertog 
34, . Lagendijk 
35. v.d.Vos 

WC 50 Pnt. 
49 

• 48 
47 
46 
45 
44 
43 
42 . 
4T. 
40 
39 
38 
37 

. 36 
35 
34 
33 
32 

31 
30 
29 
28 
27 
26 
25 
24 
23 
22 
21 
20 
19 
18 
17 
16 

239 
209 
202 
198f 1982 
192 
176t 
1'65 

.153t . 
153 
151 
150 

.133t 1302 
125 
124t 
117 
111 
111 

106t 
105 
103 
101 

96t 
92t 
87 
86 
86 
85 
78 
67 
66t 
51 
51 
39t 

tft . .  f}-i_1 hL1 tf?'f, jtt1�;: 
k.rt '(Jd JJ / r IJ/ T!rd 
L-77' fe fl, Pc7/ 

pt' . b b I C 1 ' d )1 E 6 
� t, r r 

(het winstpunt uit de wedstrijd tegen 
Dos-i=JVB,dat wel _komen zal,maar er 
nog niet is,is hierin niet verrekend) 

Meent u,dat er 
de wekkstanden 
een seintje. 

een f öut in 
zit,geef dan 


