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De huidige coopetitie-indeling. 

no.92 

Ergens in ons vorige nµ1m-ner, zo maar tussen een wedstrijdverslag-. 
hebben we enige kritiek geuit op de huidige col'lpeti tieinde ling .• De aan- . 
leiding hiertoe was de serie overwinningen met grote cijfers, die Caissa' J: 
behaalde. ( 7t-2t ; 8-2. ; 9-1 ; 7-3 ; 9t-t ) ,Enkele dagen na het uit._ 
komen van dit nummer vertelde een krantenbericht ons,dat ook de K.N.V.:)l! 
bezig· is met een reorganisatie van de indeling, Bij de profs zien we al,_ 
dat de oude indeling: 1 eredivisie en 2 eerste klassen verlaten wordt� 
De eredivisie blijft,ma.ar er komt het komend seizoen één eerste klasse,.._ 
Onze huidige indeling: . 1 .hoofdklasse, 2 eersteklassen, 4. tweede klasseri:L; ,. 

8 derde klassen,de pyramide-indeling,zou bij deelname van een 120 teams · .

ideaal zijn. Aan de competitie van de H.S. nemen thans 39 teams deel eri ···· 
dus (zo redeneert het bondsbestuur) bezetten we de hoofdklasse,de beide 
eerste klassen (dan zijn we 24 teams kwijt) en de rest van de teams stop-· 
pen we in de tweede klasse.Naar onze mening wordt( of ·eigenlijk:: is)· d±t· 
een kind met een waterhoofd. De nadelen van dit systeem komen vooral 
dit seizoen sterk naar voren. Er zitten in de eerste klasse teams,die 
er,zoals de _leiders zelf zeggen,absoluut niet b:oren, VAS 5 b.v .• verza-

; !'lelde in 6 wedstrijden 21 bord punten, <oen gemiddelde van 3-!- ;Watergraaf_s.
.Jineer 3 in 5 wedstrijden 18 borc1punten. 

· 

1'1 e willen ons daarom nog eens duidelijk uit spreken: Art, 3 van 
ons competitiere:i;leCTent ziet er theoretisch aardig uit,in de praktijk 
Ïs dit artikel een ondi;ng. \�e hebben nu eenmaal een gering 13.antal deel
nemende. tientallen,waarom dan niet een indeling. daaraan aangepast? We.· 
hebben reeds een lans gebrok�n voor de volgende indeling: 

Hoofdklasse: 8 tientallen 
Overgangsklasse: 8 tienta.llen 
1e klasse: 8 kx�ss�N tientallen 
2e klasse� 8 tientallen 
3e klasse: 8 tientallen. 

Het is toch veel prettiger strijd te mogen leveren,dan met een 9-1 neder� 
laag naar huis gestuurd te worden?- Op het moment,dat we dit schrijven, 
zijn er 60 corripeittiewedstrijden Îespeeld in de Je en 2e klasse.Van deze 
60 zijn er· 11 geëindit;d met 9�-2 of 9-1 of 8t-1t of 8-2, Spreken deze 
cU.fers_niet voor zichzelf? E, 
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Bestu\J.rsmededelingen:_ 
Nieuw lid: Hare Best - harteljjk welkcll!l! 
Met nadruk vraagt het bestuur de le.d.en van Caissa 3 trouw op 
hun post te zijn bij de bondswedstrijden.De wedstrijden van Cais
sa 3 tegen Zukertort en Werkspoor moesten worden uitgesteld, 
wegens gebrek aan spelers. We hebbe.n nog al met ziekte te kam
pen gehad.Laten we proberen het seizoen ·door te komen met een 
volledig team. Een uit de competitie nemen van Caissa 3 is 
niet prettig voor ons,m8ar ook niet voor de tegenpartijen! 

Bondswedstr.iiden: 
Caissa 1 nog 
Caissa 2: op 

op 
Caissa 3: op 

op 
op 

één thuisweastrijd tegen !il111:;iclt)Xl yleesp 
12 maart uit tegen Maocàbi 1 · · 

op 20 maart 

3 april thuis tegen de Pion. 2_ 
6 I'laart thuis tègen Werkspoor 1 
9 maart uit tegen Zukertort 2 
27 maart uit tegen Weesp 2 

Houd deze data vrij! 

�trijdverslar>:en: 
Caissa 1 zet zijn reeks van overwinningen voort.Op 5 februari werd 

· ASK-Cinemat met 7�3 verslage�. De ���=Q!���e11_: ___ Qg���g_l · · · overwinning is geen moment in gevaar 
de·Wilde 1-0 de Graaf geweest.Barendregt was verhinderd en 
Pellikaan 0-1 v. 't Riet van Hove nan zijn plaats in, 
Kneek 0-1 Zuidema 
Vlol"tel 0-1 Ferwerda 
Gosseling +-+ v.Steden 
Duijvestein .0-1 Vonk 
Hulshoff 0-1 Roosendaal 
Pruijser ' 0-1 v,Hulst 
Reineker 1-0 Broersma 
v,d,Stap �-�=±- van Hove 

3-7 

Op 2°7 februari was "de Kroon" 

Brugman JM. · 0-1 v, 't Riet 
Brugman JT 0-1 Zuidema 
te Boekhorst0-1 Ferwerda 
Baay 

· 
0-1 : de Vos A. 

Bessolink 0-1 v.Steden 
Beekvelt 0-1 Roosendaal 
Overwater +-+ Vonk 
C oomans 0-1 Ba.rendregt 
Looman 0-1 Veer 
v ,Loon __ Q:l __ Breorsma 

+-9-t 

de arena voor de wedstrijd de Piol').3 
togen Caissa 1. Op het laatste nip
pertje moest de Graaf thu.is. b.1ijven 
wegens griep en de Vos A, werd per 

"particuliere taxi" naar het strijd
perk gebracht, Negen overwinningen 
plus een remise. Niet veel aardig
heid aan. We begrijpen,dat de Pion
ners zich opgelaten voelden. 
De· invallers de Vos en Veer (voor 
van Hulst) veroverden ook ieder 
een punt', 
Een wedstrijd om gauw te vergeten! 

tig 
als 

Hoc langer hoe oeor blijkt nu,dat de misstap tegen VVGA 3 noodlot
gaat worden. VVGA 3 heeft alles gewonnen en zal zeer waarschijnlijk 
no. 1 eid�gen.(Zie de stand op pag. 3) 

c ,_ - -- ·--- . .. J._._, 



VVGA 3 
Caissa 1 
Weesp 1 
Amstel 1 
Ase 4· 

. de Pion 3 . 
W 1 !!leer 3 
ASI\-Ciner;ia t 

• . . . .  
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' gesp. 

6 
;6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 

gew. 
6 
5 
4 
2 
2 
1 
1 
0 

·*·· . .  

gel .• . verl. pnt .• 
0 0 12 
0 1 10 
1 1 9 
1 3 5 
1 3 5 
2 .3 4 
0 5 2 
1 5 1 . 

No� één.ronde, o.a. Amstel 1-VVGA 3 en Caissa · 1-Weesp 1 
Ja:issa 2 

. 
.

· 

Caissa 2 heeft slechts één wedstrijd gespeeld ,die no:.; niet beihndigd 
is.De strijd gin,g tegen Î"lf'i){ Euwe 2 en ·met nog één partij te spelen is de 
stand 5-4 in het voordeel van Max Euwe .·Booyenga wordt dus een belang
rijk rnan,omdat 'hij nor; moet uitspelen. 

De stand in de. fe klasse. A. ·is:. 
gesp� ge;f. gel. verl. pnt. 

Zukertort 6 5 1 0 11 
de Pion:2 .5. .. 4 0 1 .8 

·!fax Euwe 2 6 4 0 2 8 
/\laccabi 1 6 3 0 3 6 

.: VVGA 4 6 1 1 4. ? . . . ! ;.;'.- ::.-'.-.:,;; 
· Caissa 2 6 1 1 4 3 
·Dos SVB 2 5 0 2 3 2 
v:ii.s 5 6 1 0 5 2 

De situa'tif' voor
' 

Caissa .2 is niet" rooskleurig. Önderin moeten we 
nog de uitslagen hebben van: 
VAS 5 - DosSVB 2 "!Iaccabi 1 - Caissa 2 
Zukertort 1-VAS 5 Caissa 2 - de ?ion 2 

Dos-SVB 2· - de Pion 2 
VAS. 5 . .- DosSV1J 2 · 

DosSVB .. . ;:> - ASè . 3 
· · .Caïssa 2: heeft hier het zwaarste programma ;-d.e wedstrijd 'tussen 

VAS 5 - DOS SVB .2 zal ook voor ons belangrijk ·zijn! 

Cai'ssa 3. 
Niets te melden;

· 
'De wedstrijden .Zukertort �- Caissa 3.· en Caissa 3 -

Werkspoor 1 zijn doo:r C!e vriendelijke medewer)ociµg yan de betrokken clubs 
uitgesti:;ld. De speler� van Caissa 3· wi;I.len de be,stuur8oproep wel goed 
lezen?. 

Personalia,.. 
Onze vriend van Hulst zagen we de laatste weken niet op de club. 

Hij hlleft 1mderll dingen aan zijn hoofd.Hoe het mogelijk is weten we niet, 
maar deze man presteert het om naast zijn werk aan de Vrije Universiteit 
ook nog lid van de Eerste Kamer te zijn plus wat daar aan internationa
le contacten nog bijkomt .En dan komt fü,.ar het bericht ,dat hlj cip vrijdag 
9 maart om 3t uur in het Woestduincentrum,Woest'-'u.instraat 16 hoopt te 
promoveren tot doctor in de Letteren en Wijsbegeerte, 

Hoe vindt iemand dan nog tijd om te schaken! Onze zeer hartelijke 
gelukwensen aan deze "jonge" doctor. 

\ 



De clubcompetitie, 

1-0 
0-1 
t-t 

J 7e ronde (23 jan,) 
v, 1 t Riet-de Graaf 
de Vos A,-Ferwerda 
Vonk-Eijgenbrood ,, 
Roo\sendaal-de Raad 
Barendregt-Veer · 

Broersma-Schensema 
van Hove-Booyenga 
Peters-Neidig 
Alberts-de Vos H. 
Dils-Schipper 

1·:.;.o· 
'1'"-0 . 
1-0 . . 

He ins-de Jong . . · 

den Hertog-Vledder 

· 1-0 
t-t 

·0-1 
: 1-0 
.0-1 
0-1 

1 9e ·;6�d;�{;6 ;feb;. ) · · , · 

v. 't Rie:t-dè Graàf 1-0 
de Vos A.-Ferwerda 0-L 
R . l B t , · .. oosenaaa - :'.,trendregt

. 
-_. -r. 

v ,d . Maàs"-:FJ]jgenbroód t 
Veer-de'Raad' · T,;.,0 
Schi:mseina·-Bobyénga · 0-1 
de Vos H ,- v.'d.Vos 1-0 
v,Oostveen-Neidig t-t 
v ,Breevoort -Peters o;...1' 
de J orig ._ Schipper · · . t-r : . · 

v. Ollefen-Alberts 0-1 
ter Hooge-Vledder t-± den Hertog-Heins 2-2. 
ter Heege-Schipper· 1-0 

22e ronde(27 febr,) 
Eljgenbrood-v,d,Maas 
de Raad-Ncidig a,fg. 

1 -0 

v.d,Vos-Pe'ters 0:..1 
v ,Breevóort-Best · t-t · 

He ins.,.d»n · Hért'Og · 0-1 
de ·Jong:1Pt1s äfg, ·· 

, ( '  
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18e ronde ( 30 �an.) 
de Graaf"van t Riet· 
Ferwerda-de Vos A. 
v,d,Maas - v. Steden 

· Veer-:-Barendregt . 
Broersma-de .Raad 
Bóoyenga - van Hove 
v.d.Vos,.-de:Vos H. 
Neidig - Peters 
de· Jong-Alberts .. 
v;Ollefen ,;., Schipper 
Vledder - He.ins ' 
den Hertog"Oosterbaan 

'·
. 

. 20e
. 
rönde(11 febr.) . 

Ferwerda-v,pt Riet 
Vonk-Roosendaal 
Eijgenp:rood.,.Barendr0gt 
Yeer•van Hove · · · . 
v. d.Vos-BOoyeriga . . .. 
v. Oöstveen -de Vos H, 
Peters-Neidl.g · 

· 
· 

.. Alber:ts-Schipper· 
v ,Breevoort-ter Hee ge 
Hcins.:.v1edder 
v,Ollefen-den·Hertog· 
�je roride(20 febr-l> 
v. 't Riet - Ferwerda 
v,Steden-de Graaf · 
Barendregt.-V onk. 
de Vos.H-Broersma 
Schensema-v, d. Vos· 
Alberts-Dils · 

v ,Brleevoort.:..v, Ollefen 
Oosterbaan-den Hertog 

1 ... 0 
0-1 
0"1 
0"1 
t-t 
0-1 
0-1 
1-0 
t-t 
0-1 
0-1 
1-0 

0-"1 
t-t 
1-0 
t...t 
1-0 
t-t 

. 1-0 . 
1-0 
0-1 
0-1 

. 1-0 

t-t 
0-1 
1-0 . . t-t . 1-0 
1-0·. 
0-1 • 
1 ;.;.o 

. 

•.
-
, 

1 ' 

� 
-
: \ 

," .. . 
" .. � ; ' 

Stand vo0r dk •23e ronde; 
1,v.'t Riet. 60 - 950 10. Veer 51 - 631t 

50 - 609 
49 - 592t 
48 - 576. 
4 7 .... 542t . •  46 - · 529t 
4'j - 481 
44 - 462t 
43 - 452 
42 - 429t . 

20, Scherisema 4 f •427f ·�-
. 21. Peters . 40;-:-426b; • 2,de Graaf 59 - 844t 

3,Ferwerda 58 - 8172 
4,de Vos A� 57 - 767 
5. van,Steden 56 729t 
6 ,Roo13en.daàl 55 - 704 . 
7.Barendregt . 54 - 698 
8. Eljgenbrood 53 - 687 
9,Vonk 52 - 669 

30,Sch:i.pper 31...,. 320 
31, v ,O];lefen 30,;., 311-! 
32. v .Breevoort . 2 9 .... 3ost 
33.Vl�ddGr: 28'"'. 275t. 
34 ,He ins · 27- 263y · . 

35. Ooster'\Jaan2 6-:247 f · 

36,den Hertog25� 1902 

11. v.d.Maas 
12. Broersma 
13. ·van Hulst:. 
14. van Hove 

· .  15. de Raad 
1 6', v ,d. Veere 
17. de Vos H, 
18, Booyenga 
19- Jl1eidig 

. ' • ·. 

I, ,., 

··. 

: " . . 

22.v,d,Vos ··39,;.,406t · 

23 , v , Oostveen 33.:.39 5f 
24;Alberts 37-392 25 .Serlijn · 36"374t' 
26.Best 35�359 ; 
27,Dils 34-348 
28.ter Heege 33'',.;.337, 
29 .�d". Jong 32,.-331!-

-: ! : 

·' , _ . , 



��?:�c-7 ·· . ;_5_ - �,""'"�-' · '° "yl�strijd :Öaissa · 1 - de Amstel (Wessels;;..llarendtegt) . . 
1. d4 - d5 2.c4 - e6 3.Pc3 - Pf6 4�.Lg5 - c5 li:i(oen variant,die 'n 
j:;i;ar of zes geleden . in het bondstijdschrift besproken is) 5. dxc5 - Lxc5 · 

, 6,e3 - Le? (Dit is inconsequent ;korte rochade ,dxc4 en Pbd7 was e.en bete" 
,/·re politiek. Maar zwart wou in elk geval Lb7 gaan spelen als basis voor 

: een koningsaanval en wilde daarom geen gebondenheid op zijn eigen konings
vleugel ,Maar men speelt niet ongestraft met tempo 1 s ! ) 7. Pf3 - 0-0 . · · . 

8,Le2 - b6 (?) (Deze opening van de grote witte diagonaal is zwart op heel 
wat hoofdbrekens koinen te staan,elf zotten lang!Er had moeten geschieden 
dxc4,wat een remiseachtig spel oplevert) 9. cxd5 !(De clou is,dat zwart 
nu niet .de combinatie Pxd5 10, Lxe.7 - Pxe7 kan toepassen, omdat nu op 
Pxd5 volgt 10.Pxd5! Indien nu txg5 ï1. Pxg5 - Dxg5 dan 12.Pc7 en'Zwart 
verliest een toren, Indien exd5 dan 11. Lxe7 - Dxe7 12. Dxd5 - Lb7 wat 
een pion verliest bij overigens, van dè 9e zet af,moeilijk te schatten 
stelling.Daarom uitstel van executie met,. ,) • • • •  exd5 10, 0-0 - Le6 
(hiermee geeft zwart tme ,dat wit zijn plan verhinderd heeft, ,want :Lb7 bete
kent een opgesloten loper na wit Pd4) 11" Pd4 - Pe4 12, Lxe7 - Dxe7 
13, Pxe6 - Pxc3 (door deze tussenzet.,krijgt ill de lelijke pionnenstelling · 

i,p,v, zwart·,) 14.bxé3 - fxe6 (Ziezo,dat is opgelucht;nou het paard er 
eindelijk uit.Even wachten,zegt wit) .15. c4 (stelt zwart voor een moeilijk 
probleem,dxc4 verliest de kwaliteit door Lf3 !. Steeds blijft b6 zich wre
ken,) • • • • • •  Dd6 16. e4 - d4 17. Lf3 (beter was geweest e5 - Dc5 en dan 

rl 18, Lf3-Pc6 ,waa
.

rna wit en zwart allebei "nare" pionne
. 
n hadden bezeten) \. J 17. ------e5. 18, Db3 - Kh8 (Eindelijk levert b6 oen voordeeltje op:voor 

� de b,l�jn hoeft zwart geen zorgen te hebben.De zetten 16,17 en 18 z.ijn van 
wit zwak geweest; 16.e4 had achterwege moeten blijven en cxd5 had moeten 
geschieden,met een stelselmatige belegering van pion d5,Nu heeft zwart 
door die verkeèrde tactiek een gesteunde vrijpion!) 19. Db5 - Pc6(h?J,h�) 
20. Tac1 - Tac8 21.c5 - bxc5 22. Txc5 - a6 (in de hoop op'23.Dc4,waar
na Pa5 ! voor wit rampzalig zou zijn. ?aar wit liep er niet in) 23. Db6-Dg6 
(wint een tempo,doordat Txf3 dreigt en is de inleiding tot een afruil
actie) 24. Kh1 - Pe7 25. Db4 - Dd6 (in do hoop op Tfc1 ,waarna Txc5 
27, Txc5 - T]?§, wint wegep.� Çl,e_ 111§.!<'!:r9!s_tng op de onderste, l.ijn) __ 2§ .• 'P�p§_= . 
Pxc8 (op de verhouding dame tegen 'twee torens door Dxb4 wi1de zwart . 
niet ingaan) 27. Dxd6 - Pxd6 28. Tc1 (oen kritiek moment;zwart kan niet 
vorhinderen,dat deze toren zijn stelling binnendringt.Hij .denkt daarom niet 

.aan verdodigingsma.atregolen,maar zet allos op één kaart; zijn vrijpion, 
Daarbij kwamen do volgende overwogingen:het paard is sterker dan de loper 

·on kan prachtige velden bereiken,de zwarte vrijpion is al over de helft; 
en als wit zich een vrijpion verschaft op de e-lijn of op de d-lijn,kan de 
koning erop passen.Daarom: • •  ) • • • • • •  Td8· 29. Kg1 (pl1:1.atst bij voorbaat de 
koning in hot vierkant) 29. ". ,Pb5 30. Tc5 - d3 (hot enige om Txe5 te· 

'-1balotten·dit zou na·d2 32., Td5 - Txd5 33.exd5 Kg8 een stuk 'kosten we-· 
' )gons Pc3 j 31 • Td5 - Txd5 (natuurlijk; deze ruil prononceert het verschil 

:f)R,ard-loper.Wit had Tc1 moeten proberon,maar ook dat was niet zo leuk: 
31:. Tc1 - d2 32. Ta1 - Pc3 33. Kf1 - Pxe4!) 32. exd5 - Kg8 (eerst in 
het vic,rkant ;als do koning verdedigt ,kan het paard aanvallen.Het is peeh 
voor wit,dat zijn vrijpion juist opeen zwart veld moet promoveren), 
33. Kf1. - Pc3 34. Ke1 - e4 (en nu is hot· een kritieke ·stolling voor wit;· 
35.Ld1 is niet mogelijk wegens ruil op d1 on de zwarte koning is sterker 
dan de witte.Hot boste was nog Lg4 jÉ - Kf7 36.Lc8 - a5 37. d6 - Ke8 
38. Le6 - Pb5 met ongewisse uitslag) Wit verkioos ·echter: 35. Kd2 (hij 
ziet over hot hoofd,dat dit een stuk verliest: na exf3 moet gxf3 gespeeld 
worden, Overtuigender is de voortzetting in do partij: • • •  ;-:-:-"" Pb1 + . ·· 
36; Ko1 - d2+ · 37. Kxb1 - exf3 en wit gaf op,omdat één van de twee pion-
nen promoveert ( ) , • onze vriendelijke dank aan Barendregt ! 


