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��� �r ,�;,:!'*'·• ;;:,w, ;{jfÊêii wóord van welkom aan de h";0=1 -·· ,{/riezen,die op 31 já:ri. we�� 
fg{�ón zijn na z'n zi.ekte , 
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ge·oeinbeT: Caissa 2 - �pooT 1 werd een tegenval.ler ;wel g:ing d�:J��� 
''.:at :niet verloren,1'.na!i' d;l.'e�-5 pif'<;'J,,ag ·•c.� -Locb,Jliet 'fO\'lif 13''(,l:f,�� '----

- :_ 'Q.ais13a ? - S, V .W .A. 1 '·t" Deze uitslag is daarom zo te1e� 
�re ' ·j _ 0 Kuckulus -' \end, omdat we ,v9o:ruit gerek�ti.<il'û� 

0- · nu wel kunnen vi;:i.ststel_len,da;t_/.��{ _. _• i - Tolsma E, - · - li - ---
i _ j__ de Kei;jze:r gegadigde voor het kampioen
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' Î _ t Beemsterboer {dat ook alle wedstrijden gaat wlfl_:,.: 

o f Meier in zijn laatste wedstrijd tege:ri Cai'" 
0 in 1 t Hol aan een gelijkspel al voldoéride. )îè/3•;;·.;; 
1 _ 1 · Trompetter om zich kampioen te noemen. :�,;;'.'tj 
1 _ g Renes Maar kom-aan,we zijn nog niet· aa:n gè't:'· 
0 î Fransen ste wedstrijd toe" ·'" 

0 1 Giel r 
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1 • Zukertort 2 gesp. 3 . gew. 3 gel. 0 verl. 0 pnt. 6 
2. Vas 6 3 3 0 0 . . 6 
·3. U,D. 2 3 ·2. 0 1 4 
4. Dos-SVB 3 4 1 1 2 3 
5. Weesp 2 2 1 0 1 2 
6. ASK 2 3 0 1 2 1 
7. Caissa 3 4 0 0 4 0 

,. --- ----------------------
Voor we met Caissa 1 beginnen (intussen zal de big match tussen Cais-. 

sa 1 en Schic wel beslist zijn) even een partij om na te spelen: 
Wedstrijd W.'meer 4 - Caissa 2 (Rensink zw. - EijgeJibrood wit ) -Kon.Indisch 
1, d4 - PfÉi 2. c4 - g6 3.Pc3 - Lg7 .·· 4, e4 - d6 5.f3 - Pd7 
6. Le3 - 0-0 7, Ld3 (beter eerst Dd2) - c5' 8,.a5 - Pe5 9. Pe2 - Db6 
10,Tb1-Da6 11.b3- e6 12. Lc2 -Te8 · 13. 0-0 exd5 14. Pxd5-
Pxd5 15. cxd5 - Dxa2 (wit ha,d dit nemen niet verwacht,nu gaan de poppen 
aan het dansen!) 16. Ta1 - Pi<;f3 + ( ! ! ! ! ) 17, gxf3 - Lxa1 18. Dxa1 - Dxc2 
Het schijnt,dat zwart op rozen zit;maar onze wedstrijdleider had nog een sur
prise in petto" . 19. Lh6 ( ! ) qreigt mat in één zet - Te5 (de enige redding) 
20, Tf2,eerst het paard dekken - f6,de vesting wordt versterkt ; 21. f4 (!J 
en nu gaat wit domme dingen doen - Th5. Nu is Dxf6 wel aardig \remise door 
eeuwig schaak) maar • • • •  22. Pg3 is venijniger. Zwart zit in hevige tijdnood 

·en besluit tot • • • .  Dxf2; 23 Kxf2 - Txh2+ - Kg1 24, Txh6 - Dxf6 25. Lg4(1n 
blunder in tijdnood • • •  26 Dg5 kost een stuk - Kg7 27. Dxg4 - Tf8 
28, Pf,5+ -Txf5 29. exf5 - Kf6 30. Dg5+ - Kg7 31, f6+ en zwart legt de 
koning om. 

Ql!!2S2�l2�!:hi:!.!!.!. 1 · · 
We hebben de 20e ronde achter de rug;we zijn dus over de helft. Eén een

voudig rekensom_metje vertelt ons,dat we 37 ronden moeten spelen, 
In ons laatste num_mer hebben we het probleem aangesneden van de belo

ning voor het spelen van bondswedstrijden. Daar hebben we nog al wat commen 
taar op gehad. De één vond de stand zonder bondswedstrijden,in ons laatste 
nummer afgedrukt,waardeloos,omdat lieden,die veel punten te danken hadden 
aan: goede prestaties in de. bondswedstrijden en die dus zonder die puntE:n 
lager hadden gestaan,ook makkelijker tegenstanders in de clubcompetitie had
den gehad en dus toch hoger gekoraen waren dan aangegeven was. Een ander 
weer vond de beloning van de bondswedstrijden,gezien het gering verschil 
tussen de twee standen,aanbevelenswaardig, 

Laten we eens zien,wat de fabrikant van het systeem,de heer Keizer, 
zegt: 

"Het systeem is gebàseerd op het belonen van prestaties,wat is er dan 
op tegen,dat de ranglijst wordt samengesteld op grond van geleverde pres
taties, zowel in interne als externe wedstrijfl.en?Bovendien vormt het. meetel
len voor de onderlinge wedstrijd voor de teamspelers een extra-prikkel om 
hun uiterste best te doen.Ook brengen deze teamwedstrijden voor de onderlin 
ge competitie tengevolge van de mee'r onzekere uitslagen meer kans op plaats 
wisseling en dientengevolge extra spanning teweeg." 

't Is in ieder geval gezond,dat er over deze dingen gepraat wordt.Maar 
:i,n al die gesprekken en ook in de brieven,die ik ontvnag moeten we voor 
één ding waken! Men hangt voordeeltjes,die men vaak meent te zien,op aan 
de figuur van iemenad,die bij voorkeur erg hoog geplaatst is.Een tweede 
zaak,waar we voor moeten waken is het beoordelen van een bepaalde situatie, 
Wie meent nu al een behoorlijk oordeel te hebben over het systeem-Keizer 
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vergist zich,Straks tegen het eindvan de interne competitie_ l!:µn'r.lê\l.'. We ;·p�s 
de balans opmaken.En ik moet me al heel erg VE;Jrgissen als. dan -niet· za1··,
blijken,dat de ,,sterken onder ons. weer in de _ bovenste :regionen vE;rtó�ver. · �-

Vooral de m1?-artden april en mei, als de bondscompet_i tie ten einde is en· · 
alleen de ondé-rlinge wedstrijden tellen, zullen we zien of de mens(ln;die · . . 
dan volgens el'.].kelen te hoog staàµ, zich zulle_n handhaven, We zijn daar niet 
zo. bang voor. ·<··. · 

U 'moet zeker'niet de indruk krljgen,dat er een zekere tegenstand tegen het 
systeem aan het groeien is.Integendeel,95% van de spelers is nog steeds 
zeer enthousiast en heeft voor straks zijn oord_eel zeker klaar! . ; ' 

.>•i-?'))e stand.voor de"._21e ronde op 14 februa�i .a.s. is als volgt: 

1 •. Vonk . . ·· .:50 - 596t · Deze,. stand kan nog iets gewijzigd wor-
. 2. Fe'i'w�tà'a 49 - 594 . , .�en;'onidat afgebroken partijen nog kun-

3,_ -ZuiP-@m.'l- ·48 _. 5;�7t x) ' ··:nen_. w'<:lr,den beslist ,door overleg!Maar 
4, ' y�Huls:t 4 7 - .531 . . óö:k: Zuid.erna en yan Steden( zie x).) , 
. 5, • ,''<foldschmedirig_ 4'6-· - :!),D.Ot :i;; 'spelen; deze week .hun afgebroken .partij 
6. "Baas . · , 4.5 - 49:1-,, " - �_ 'i+it de bo

_
nd

_
swed

. _
strijd

. 
t�

-
g
-
en Sc

_
hic :hog,( 

· . .. 7". .v', 't .Riet .,,.. 44 - 450. 1 .  : uit·.De resultaten. van deze twee partJJ 
. .s; de. Graaf :43 --- 437.. ;.·en'vindt u elders in. d.it nummer . 
· 9, ·Broersma 

-_·:_·44._21' _ 44-
.
0335.f __ --. , . Ui_t de stand is_ te zien,da_t Br_e_brs'ma .. 1 0. Roosendaal · · 

. · 1 t. van Steden · _ 40 _ 4o1 t x) aardig bijgetrokken is. In zijn laatste 
1.2. Eijgènprood · 39 399. partij won hij van no, 5 (Baas) _· · 
13. Mull:bé 38 .,,, o i:: 1 . . In de strijd om het horloge heeft 

_37 :·2328·2"î _._-.
·. Mullié de kop,Deze "knaap", draait bes 14. Neidig t . . . de laatste weken.Maar ook v,d,Veere 1 5 • · Barendregt. 36 -· }66 > is nog kanshebber. Wat is· een verschi1 1 6, Slump . 35 - 359 

i van 50 punten? Alberts is no. '3 in dE 17. v.d. Veere 34 - 3502 horloge-race, 1s; v,d.Maas 33 - 326 . . 
·19, Schensema 32 313-!. Vledder .vindt 200 zo'n mooi getal, 
20·, Doesburg 31 301. dat hij al 5' ronden achtereen op dat 
21. Alberts 30 - 301t ," ; getal bleef staan.Serlijn begint· een 
22-. ·v ,Oostveen 29 - 284 - . beetje los te komen van de staart.-23-. Schipper 28 - 267k·.· gr.oep;Fleihsig doet het best,hij ver-
24-, . Fleihsig. 27 - 2 61 : ·· . -. ·sloeg de 6 plaatsen hoger staande 
25, Booyenga · 26 - 26ot", · Döesburg, · . · . · 
26-. .Peters 25 --249 Boonstra en Peters �ebben we

_ 
al 

_
_ in 27·, SerlJJ"n _ . 24 - 234

f
1 k · . ··: · we en niet gezien 1 ammer 1 v. Qost-:-2s·" v.Ollefen Sr. 23 - 220 · '" veen heeft veel overwerk en onze :n::i: 29-. Vriezen · 22 · 21 0 -
t 

vriend van Steden Sr, moet door ziek 30. de Jong 21 - 205 t(I _yerstek laten gaan.We begrijpen, · 31 '' · v,Breevoort · 20 - 203 CJ..$-t hij het jammer vindt niet 'te kun-32-. Vledder 1 9 - 200 f!én spelen, Vanaf deze plaats wensen · ji:: �i��ijk �� : ��� ,we_ llem een.speodig algeheel herste� 
35·, . . v . .  Vos · · 16 177 toe. -- / • 
36 •. : v,Ollefen Jr, 15 '165 ÎiagendtiJ:t valt ons t�gen,Het v�rig 
37, den Hertog 14 - -155 . , · .seizoen . .spéelde hij beter,, Den Herto@ 
38, van Steden Sr. 1 '3 124f . ·- . _," �ewaart zijn be.ste prestaties voor de 

bondswedstrljd�n, 
, ,. ·. \ · ·  

· We kondi�en nog eens af,dat.mn·8,i10 uur de aanwezigen worden ingedeelé Ook worden ingedeeld,de_genen,die; J:\Ull iets-later-kómen hebben gemeld!: . ' - . - . , .. 
··i.;.•:: : 

1 � • • 'Ï 
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Het is niet omdat we geen belangstelling néer- hebben voor ons eerste 

-tiental.Maar over. de uitslag va,n de laatste wedst:rijd van ons eerste moest 
en zou een publicatie gedaan,.worden, We geven voor een verslag van de 
big oatch CkISSA ....: SCHIC-het woord aan onze vriend Roosendaal: 

_ Op 24 januar·i- begon in ops club lokaal een vreemde rondedans, omdat 't 
de bedoeling.van beide partners was,dat zij de dans zouden ontspringen • • • •  ! 
De dans was in dit geval die der degradatii;J,de beide danspartners waren ons 
èerste en dat vap Schic. _ _ . 

. 
. 

Op de eerste speelavond bleek,dat ondergetekende vrijaf kreeg,omdat Schic 
_met 9 man opkwam.Voorsprong dus 1 -0. . · · ·. , Wat gebeurde er alzo o.p die 2�e januari in de Quellijnstraat? Kiebitzers 
Ferwerda en Roosendaal zagen met leede ogen,dat Barendregt door een onwaar
schijnlijke loperzet een pion inb9ette en halsoverkop in een verloren eind
spel tuimelde,waarbij de Schic-man en passant nóg een pion van Barendregt 
in- zijn zak stak, zij het op legale wijze.Zij. zagen ook tot hun verdriet,dat van 
Hulst aan het eerste bord via een Siciliaanse ouverture tot de aanval over
ging en deze op-het kritieke moment niet goed doorzette,waardoor de ander 
nog net de guillotine kon ontlopen en er Bet een blauw oog,in casu een pi
on minder vanaf kwam.Dat werd dus verdagen en d an maar schuiven, 

We zagen het niet die'.àvoncl,naar'hadden van horen zeggen' dat Zuidema 
in een vooruitgespeelde partij zeer reële winstkansen had.De afgebroken stand 
kwam niet ter tafel,helaas,maq,r de beweringen waren dermate pertinent,dat 

· zij voor Caissa zonnige perspectieven· openden. 
Goldschmeding ging �et niet zo voor de wind.Na een Spaanse opening ging 

het niet zo erg Spaans toe,totdat de tegenstander opeens kans zag een stuk 
voor 3 pionnen plus a.llerlei veijnigheidjes op de koningsvleugel te 9fferen 
en de kans prompt benutte_.Na enkele angstige ogenblikken bleek dat de 
Schic-vertegenwoordiger het te mooi -hàd willen doen,waardoor hij maar 2 pi
onnen voor het stuk kreeg.Maar alle. venijn was er nog niet uit bij het ver
dagen. 

Naast hem zat de Graaf en ook hij poogde het via een Spanjaard en een 
stukoffer voor 2 pionnen,kerinelijk gefnspireerd door zijn overbuurman.Maar 
hier was de stelling heel wat mipder rijp dan een bord daarvoor en het t)ffer 
was naast kansrijk ook zeker dubieus.Het werd afbreken in een stelling,waarin 
de ander een kwaliteit kon geven om alle kwaadaardigheid uit de stelling 
_te halen. 

Hoe ging het bij van 't- Riet? Ka1::1,moesten we vaststellen. Volgens de gro
te mode was het Konings-Indisch,waarna onze inan o'p de kon-ingsvleugel begon 
te attaqueren,als men het tenminste zo noemen mocht,want al had van 't Riet 
dan aanval,veel mnuiek zal er niet in.Gelijke stellingen,positioneel en ma
terieel,gaven niet veel houvast bij het afbreken. 

Barendregt poogde via· Italie _iets te be-reiken, Veel was het niet ,maar 
wat is I.talië in de winter?Zeker zo koud als bij ons in de zomer • •  ,! Alles 
was echter wel goed gegaan,als er maar niet die loperzet geweest was. De 
ander won op klaarlichte dag een pion en daarna ontspon zich in tijdnood 'n 
heftig gegoochel oet kwaliteiten,waarbij Barendregt wel h�vig aan zijn pijp 
trok,maar de goede zetten er niet uit haalde.Met 2 ·.pionnen minder werd 
het gevecht verdaagd. · . 

Van Steden speelde eer 1. e3,maar daar hij er een damegambiet van maakte, 
zat hij met een ingekerkerde loper op c 1  ,die er wel graag uitwilde,maar 
niet kon.Zwart kwam al gauw in het voordeel en veroverde tenslotte twee 
paarden en twee pionnen voor een simpele toren.Hoewel van Steden een pi
onnetje -terug kaapte, zag het er bij het opschorten niet erg .. rooskleurig ui-t. 

De enige, die. op 24 januari lachte, behalve uw scribent dan, was Broersma. 
Hij speelde in dubbele betekenis met zijn tegenstander.Toen de kiebitzers na 
hun eerste vluggertje eens langs de borden kuierden,iagen ze,dat Broersma 
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een1.$.t1:lk en �:«.�.e. P:i.oi:;m�n yoorstond,maar dat zijn"t·t�genstander nog ernstig � 
.�at; :óä �e <de�kM>;'Nfi, np,�: meer htntt\Te;rlies capi tu�eerde hij pas, zodat met Ca1s· 
sa aan de le:1,dJ.:\l�.met ·2:70,acht partijen verdaagd werden. 

'·'- · · ·' . j.;,,<· : Ei�a.e e.()rËjte bèdrlj:f. · 

'Op'31 ·Jf!.'i'!Uari speelde . zich het :·tweede bedrijf af van Caissa-Schic, een spel. 
':Jn·. 4 ;b:edrÏjven, waarblj .x,iog niet; vo(irui t bekeken kon 1worden voor wie het 'n 

·:.::bllj,.;"�n .'.1oör .. wi'iq · éen treur:spe:j_ *ou worden,Ferwerda ,de Graaf en Barendregt 
moesten aantreden, De Graaf zag bij de hervatting zijn tegenstander de kwali

·,1,\tè':i t.'�of:fè.:ç-0n. en daarna werg hij zorgvuldig naar een nederlaag gesveeld .Ba
rendregt verging h,et niet veel beter,want twee pionnen in een eindspel met 

' · lichte f:i;gi,<J?en achter is t\3 veel van het. goede,Geluk,kig had l<'erwerda er. 
-::',bët0r het qog in, Zo •goed zelfs,da,t zijn tegenstander bij het verda,igen naar 

· Zijn· telé:J;:0onnummer ·vroeg ,d51n kcm hij hem,na riog eens bekeken te hebben, tele-
fonisch opgeven,(2-2) ,. , . , 

· 
. . . · · Einde tweede bedrijf • 

. Het derde
. 

bedrijf van de tragi-ko!!!edié Caissà-Schic ( toheelstuk voor . 
'19 heiren) handelde. op T februari.Helaas was Zuidema plots verhinderd,maar 

zij)'l herhaald verzekeren;dat hij op winst. stond ,gaf ons rust en vertrouwen. (. 
Op 13 februari zal hij · •zijfl lang voorspelde winst in de wacht gaan slepen, 

.· _ Eén !!!an was er,die ·verloor op 7 februari en derhalve wegsloop kort na 
· .. · · n�,gel} :. a�� hadde hij iet� �eer sinisters. be�reven: van Hulst .De tel.eu:;stel"

. l2ng· ·Was· dubbel,_daar hJJ :1,n de eerste z:1,tt:1,ng geforceerq had . kunnen winnen • • Maar na .de nervatting kreeg de Schic-er er schik in en zijn tegenaanval had 
sûéèes.Daar stond tegenover,dat Goldschmeding zijn tegenstander wat pionne-

.. tjes wist af te snoepen en daarna het eindspel met problematische rust tot 
w.inst voorde .Van 't.·<Jtiet bleef gelijk en· kreeg remise en Ferwerda ,die goe-. 
d.e winstkansen scheen te hebb�n,bleek ·zijn stelling overschat te hebben,zo
dat hier ook remise uit de bus kwam. (4-4) Van Steden qokste door en brak 
bij dé. 79e ·zet voor de tweede keer af; · · 

Einde derde bed.rijf. 
·.: · Van Steden, als al tijd optimistisch ,hoopte er nog remise· uit te slepen • 

.. ,".Op de 100e zet,na 9 uren+ 1 minuut schaak moest hij zijn koning omleggen. 
· .  (4-5) ,'Verkeken zijn dus onze winstkansen. · 

. . . · 
J. C .Roosendaal• . 

Uw .wedstrijdleider maakt dit vier.de bedrijf' af ,wordt e.en tikje vrijpostiS:: en maakt er in zijn. éin.dstand 5-5 van, bouwende op de pertinente verzekering 
van.Zuidema • • • • •  ik ga winnen ! Pas 13 februari hebben we zekerheid ! 

Einde vierde bedrijf. 
we· zagen een SCHlC;dat vocht.met leeuwenmoed, We kunnen zeggen,dat de

'ze ·h,;ren zich gegeven hebben voor 100%. Wij hebben weer een paar riteekjes 
laten'valle:h.We zijn zeker niet ·van plan te gaan zeggen • • •  als • • •  als.We heb

.. ben de hand in eigen. boè'zem te steken. Maar ook kunnen we zeggen • •  ,dit, ge
lijke spel heeft ons e'ersté 'wedstrijdpunt gebracht. 

Caissa . 1 : "" Schic 1 .,. -Op pagina 7 gaan we nu eens filosoferen 
van-Hulst:.' 6'-1 Michels . .'over de verdere r.1ogelijkheden.We geven 

Fe!'Werda ' t-t Bens-e .·· .  -- . eerst de stanÇl in de hoofdklasse. 
(}oldschmpd · 1"-0 Witmond E.: 

'de·Graa:f·_. · 0-1 ,Boèri ,,;�. 
Zuide!Ua. ?. 1 "'0 Oostèrhuïs -
v; 't Rfèt t;,.t·v.Gerwen · . ·  Caissa 1 - Scl;lic • •  , . 5-5 Bare.nil!-egt • '.0-1·"wttmond L. 

· Roosendaa:l 1 -0 n.o. 
van Steden 0-1 Vulsma 
Broersma 1-0 Povel 
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. Roofdklasse : · 
. t·.V ,V,G,A, 2 gesp. 5· gew. 5 gel, 0 verjl, 0 pnt, 10 

6 
5 
5. 
4 
3 
2 

.2.zw.Veulen 4 3 0 1 
3,W 'meer 2 4 2 1 1 
4.� VAS 4 4 2 1 1 
5, U. D.- 2 i 2 0 2 
6. Schic 5 1 1 3 
7. Zukertort • 5 0 2 3 1 
8, Caissa 1 5 0 1 4 1 

. . Eerst een verhandeling over de degradatie. Er moeten 2 teams verdwijnen, 
VVGA 2 wordt o.i. kampioen en verdwijnt naar de KNSB. Er moet dus 1 team de
graderen,als er tenminste geen Amsterdams team uit de KNSB degradeert. Ge� 
beurt dit wél,dan moeten er·2 teams uit de hoofdklasse degraderen, Wie wijn 
dat? Kanshebbers: Schid , Zukertort en Caissal · 

Schic moet 
Zûkertort 
Caissa 

nog spelen tegen: U, D, en tegen W 'meer 2 
tegen: Zwarte Veulen en Caissa 
tegen: VVGA 2 en Zukertort 

Degradeert er één team,dan hebben we een ontsnappingskans als we in elk ge-
• val Zukertort verslaan! . 

Degrade111en er twee teams,dan kunnen we alleen tnaar ontsnappen,als Schic geen 
enk�l punt erbij krijgt en als Caissa het tot 3 punten (overwinning op Zuker
tort) weet te brengen. In een beslissingsmatch met Schic zullen we dan de 
eindstrijd moeten leveren ! 

Mensen,wat een spanning ! Laten we het hoofd koel houden,eerst a.s. 
dinsdag koelbloedig VVGA 2 gaan bestrijden en ons dan gereed maken voor de : · 
laatste wedstrijd tegen Zukertort (op vrijdag 10 maart !) 

�!�§!�!��§-�ll_g�-��Dg§��g§!!�g�n_iQ��§§�_l) 
gesp. gew. gel. verl. pnt. 

Ferwerda 5 1 2 2 2 
4 0 2 2 1 

' ) \ __ 

van Hulst 
Goldschmeding 
de Graaf 
Zuide1:1a 

3 1 1 1 1t 
4 1 1 2 1t 

% 
40 % 
25% 
50 % 
38% 
40 % 
30% 
13% 
67% 

van 't Riet 
Barendregt 
Roosendaal 
v.Steden 
Broersma 

Caissa 3. --------

5 2 0 3 2 
5 1 1 3 1t 
4 0 1 3 '2 
3 2 0 1 2 
5 0 0 5 0 
4· 1 1 2 1t 

0 % 
38% 

Voor de wedstrijd tegen Weesp 2 in Weesp hebben we dé toezegging,dat 
or wagens beschikbaar komen. De spelers,die meegaan,krijgen een over-: 
zicht thuis, Op 28 februari dus op tijd aantreden! 

- - _, :_ .. ,__ _.:.._ 


