
C A I S S A - N I E UW S. 

RGdaktie: W.Eijc;Gnbrood 
Pytha,·orasstraat 51-tGl. 57178 
secr/penn. :L.C.S21'lijn 
2e v.d.Helststraat 38 hs. 
Gen.�iro·c 2882. t.n.v. Caissa. 
clubblad no. 141 - januari '68 

Door ziekte v�.n de rc:1akt<0ur (griep) kcmc1en WE: 
ê!i t':iaal niet bcschikkcm over het ons zO bekende 
koy;blad. Hij h,;eft wJ'l zelf c1c inhoud V'srzorgd. 

Niouv1e lcd.on: ,T.P,Quax - ve.n Woustr2.at 111 f 1 ' 1 

141� r 

(49) 
(50) 

Hartelijk wclko�I Een speciaal wulkO"' aan v.d.Vos,die 
van zjjn baa.s 1de �·_1inist·.;r van �cfGnsiG ,drie r1annden c:er
cl.er · ··; ·:>cht af zwaaien. 

U zü:t achter rl0 naa:' v.d.V•Js h,•:t ·-.:tsl 50 stasn. We h•cbbcm rlus we er 
50 leden. Enkele van di:: 50 :JleE1ts�n zijn "twijL;lachtic;" bGzot .De '"":i
li tecirc r�ienst ,:�rGiL_·t ; (;,t_;n vor·l1ufilzin_ � .  " " . 0r1 Wt-.= ·-�u.ikcn zo wcur onc1er de 
vijfti[;. Or :l.it 'lo·.1cmt ( hGt HOOGOVF,NTOERNOOI !) is h.ct schaken IN . 
De rors wijdt vsel aandacht qan 'Jit uvenc:··cnt.Hct bostuur wil "·aar 
zot;:;cn • • • • • •  Gen klei11e ui tbrcic1..in. · \ran he:t aD.ntal 16c1en kunr1en \\.re 
no,_; best aan! 

.-.-.- .-. -. 

Een TJana/�e1· ? 

Tweo fei tonr1 den ons onszelf r'c vraa .· st;:.llen: Besteedt hst bEostuur 
wel voldoende tijd aan het contact-hcbbcn �ei de leden? 

Een da:::: ·:if 10 :=cl,:;J.cn l<:VJa:�J C1L2c2.r onze vri�;n-:l ter TieGGO zo r:cJ_r�ir ·:çt 
de 01Jr:erkinc;: Wij hebben net :_teld c·d1ee or: rk "fir:a" td)(;druipen;geld 
voor iets a1)arts is er niet ;wasxo:·: kunnéon wij nu ni•et oons ;een Rus laten 
ko:··

1en 0:1 con sL1ultaans.iancG tiè ,:;.:vcn;kost 1at nic:t zo'n kleine f 300.-? 
Af Gezien van ::1e vraag en :'!e r]Q�".Glijkhcden • • • • • • • •  ov0•r zo iots ;10est je even 
kunnen babbclen,"".'.a2�r ter Ht:c: _ _;e wc1·r2 8&11 zjjn bcirc1 _·2x·c.opor1 on �-·:ocst sr:12len! 

Een c1a: of 111- ::cL:den cm".er cGn rit naar A1stclvcen stelden wc 
Ferwerda zo 'caar :Je vrq.as;: h'.JO k:J:".t hGt tJch,dat wij c1e ls.atste seizoenen 
zo kwaklrnlon;we hGbben tillch ;oc;c1e s�:c:lcrs;zijn :iio wat aan 't afzakken of 
zijn ZO hclo·:-;2Rl nh:t ZO jC''.kC1.Na tien ünut.m .;:;babb,;l·:l te hebben,r:o8st. 
f"crwordR na.er bod ( het· wes tc.:;cn half c'cfn ) con or: '�e rit t0ruc c1achtEn we: 
·wat is het ui t1,lissol(:;n v21n ��0c12Lchtent8ch : ;00d • • • • •  l.;;n 1'12t r1.ocn w0 ri.at -')p 
c1e club vro inic;. 

DG H.S.-er 

Bij[;<:: sloten het l&atstG nnT:or van de H.S. -er. 0··1 icülo r;isvc;rstand 
te VC)orko."1cn. o • • •  0·r st?.2it bo..,r0n ::1ic-; H.S. -c:;r: ·��SC(�_'l.ber 1 967 � \1Tc kre �;�en :-1i8 
in huis 2!f januari.Wc pre.ten '":aa.'r niet �v r c1e inhou.::. �hsschicn wilt u 
alleen �lu conp,standcn eGns w:r:;slijken ·.;0:t rlie uit '.lns bladl 



�g�Q�we����hl��n· 
· 1 9 december 
Caissa 3 - Vr\je Veld 3 
B 1 1 I roersma 2""2 v. ngen 
Neidig 1 -0 Bonting 
Meijer t-t Alebregtse 
Frensdorf 1-0 Helsloot 
Best 1-0 Dijkstra 
Peters 1-0 Helsloot 
Lagendijk t-t Reuvers 
Zeven 0-1 Swaan 
v.Ollefen 1-0 Ruska 
ter Heeg�_Q=1-liommes 

.Het rekensommetje: 
· Caissa 3 - ASK/&inemat 8-2 

· Cinemat - Vrije Veld 6t-3t 
dus Caissa 3 - Vrije Veld 3 wordt een 

grote· overwinning gin:�; niet op. Het Vrije V. 
kwa'n met een befloorlijk tiental op en een ge
"lakkel�lrn overwinning werd. het niet. Peters 
was vóor nec;enen klaar,maarhet duurde een 
lange tijd voor er tekening in de strijd kwam. 
Broersria is.taai,dat bleek ook nu weer.Een 
keuri:· bevochten remise .Goed werk van Neidic 
Frensdorf en Marc Bost. Van Ollefen hield 
Ruska in de houdgreep en won. Zeven moest 
hèt onderspit 'dèlven en ter Heer;e heeft het 

in zijn zaak razend druk. Dan kan schaken toch een afleiclin,; zijn! Meijer en 
Lagendijk pikten oen klein graantje mee.De overwinninr>; kwam,naar het was 
g�en daverende overwinnint;! Caissa 3., • •  2 gespeeld • • • • •  2 gewonnen! Dat 
kan wat worden! 

s· januari 
Patr, Oost 1 - Caissa 1 
Elf rink 
Oudheusden 
v,d,Meijden 
Volgenant 
Lüger 
v,Waert 
Holthaus 
v.Lienen 
Overweg 
Stok 

1-0 v,d,Spek· 
1 -0 Ferwerda 
t-t Vonk 
1-0 v,Steden 
1-0 Holdorp 
1-0 v.'t Riet 
t-t Couperus 
0-1 Schippers 
1 -0 Barendregt 
t-t Eijgenbrood 

___ ..... _____ _ 

15 januari 
Watero-r,neor 3 - Caissa 2 
van Maare 1-0 v.Stodèn 
v,Generon 1-0 Kon in;· 
Daems 0-1 Couperus 
Diks 1-0 de Vries 
Wolf ers 1-0 de Bous 
Kennedy 1-0 n.o. 
Alleman 0-'1 Peters 
Koot afg, Best 
Ploeg 1 1 van Hove 2-2 

H. 

Witte bol 1-0 de Jollts J. --c:r=2-f -,-- 2 

Wat zullen we zeggen? Kijk naar de eerste 
zes borden: zegf;e en schrijve een halve punt. 
Of Patr.Oost is zo sterk,©f-w}j·hebben toch 
niet die kracht,die we onszelf soris toeden
ken.Schippers kon remise door eeuwig schaak 
forceren,maar de w.l. vond,dat hij toch maar 
.r1oest doorspelen .Hetgeen geschiedde, • • •  drie 
zetten later won Schippers. Overwer; aan het 
negende bord (vrij laag voor zo'n speler) 

· ''laakte korte '1etten '!let Barendregt, Couperus 
'on de w .1. aaakten het niet al te bont en 
veroverden ieder een half punt. 
De toestand begint nu toch wel wat benard 
te worden. Zie) de coëJpeti tiestand ! 

We hl!rhalen • • • •  kijk naar de 2erste zes borden 
zo,;:;e on schrijve óén punt. Cquporus trok 
zich van hot geweld niets aan en won mooi! 
De Graaf lic)t zijn vrouw op de wedstrijddag 
opbcllon,dat hij '.:1ot griep tu beél. la5. Dat 
cioest ecm loce plaats betoken'en. Peters 
sp:wlde ,alsof hij al jaren in het tweede 
speelt • • • •  hij won! Keurii:;.! Van Hove deed er 
eon re,nise bij,de Jon:s kon hot niet bolwer
ken. We speelden uet 5 invallers. 
Do t.oestand van Caissa 2 is. hnogst kritiek. 
De patient hoeft hoge koorts. H� ligt ge1so
leerd'. Zie de co"lpetitiestand! 



23 .januari .• 
P.C.B. 3 - Naissa 3 

1-0 Nc:idic 
0-1 FrGnsdor:f 
1.. 1.. -1� Jon·- J

. -
"2.-2 LV ,'_, e 
1 -0 - Mc,ijer 
t-� Laumc1ijk 
0-1 van Veen 
0-1 t.:cr Heë50 
t-t Nawijn 
0-1 do Jon:,· R. 

___ Q:1.:.:ff§.ins 

3t-Gt 

Caissa 3 is si:.•i'in::_:le..-v<Jn(1 J:1G:t- nac1uc::triur_1" uj_t
t:;oko}J.•.::n. Dt_; .Ansterdarir::ier 9 c1io clo ze naar� vc Ol'' 
hot GAK-;-:obouw hoeft ui tc;ec1aoht, is er 6én 
và-n dG _:o,Jde ·soort. PCB he Gft zich behoorlijk 
YV.J'.Z.Gt " · __ TVLt.�_(._ OllZG.I' zijn .. ::;2sn0u_V.:;lc1 ,J.TL;ic1i:;- (;:]1 
��&ij&r. Dri� re;:·:�isr�:-s 10v0rden ·1 + J.Junt .OlJ 9 t�1"-
5 van onze: r1a_n11cn r10t ,·.un voJ_ ·;')u_nt i12tàr h-ei.is 
(_-i11��0n. \Tooi-·al c'.u ovurwi11nin�· Yo.:t1 He; ins :i è.iG 
b0V·Tt;crc.1G "c:r uit t2 zijnn 9 '.}_cGt ons clcur;c.1 o Be 
Jon_; R. onc:e:�Tin_:; do vuurdooi; un won, No-é:·---
r;•r n .- •n co··1;-li' ·--.m-1tJ'-- �"n t -1- p_,, _ ______ dl'" c'·" '-' \ \J '-'",__; -- -- _!_-'- �-''-'-'- I.:_, O.C- '-' ;_l1..; '-'��G !) L -..; - '-' 
h:atst.é tijd wat -·:oei lijk draait. F;n c1an, ja i 
11ooooodic FrE;nsdorf is niGt tG stuiten� Geluk

ki:_; ··0aar. 

�g���gg�=g�ggg��g������g. 
Wc kunnen in dit rubriekje allcrlrü pro::noses ·-r;aan doen, 

we zouden ki;mncn volstaan !-,et d- vcLdrélin::_:: WACHT AF,WAT EE OP 
30 JAN. EN OP 6 FEBR/ GAAT GEBEUREN. Op 30 jànuari spelen wc te;;en 
no. laatst van c1e poule. Winnc.n wc di2 wedstrijd, dan kijkc•n we opti:;üstisch 
de koncndG wcdstrijdon t->_::c-:ioet. M2,ar c1Rn zal er a. s, dinsda1' .,;c;knol;:t ";iOG---
ten wordGn, · · __ - - · -- -

In de CO'"''ctitiostand kunt U zicrn,ost '1G r:lo-;radatick2nc1idatcn 
zijn: Patr, west - Wc,:sp - C-=dssa. Het wornkrlijk0 nu is,dat in de 18-at
st0 3 ronden deze drie êrlka2.r ondr,:rlinc -::;ac-,n b,;strijc"c:n. Ziu ::1aar: 

58 ronde: 
6c ·r:mde: 
7G r:Jnde: 

Cais sa-1:k c sr 
Caissa-Pa_tr ,-w<?st 
Patr"wost-Woc:sp 

Or 6 f-:bruari sp.:c0lt Caissa 2 dG 5, ronc',c, Trukt Caissa 2 c1:;,c, 
avonc1 weer Etan h�t lrortst._: Gnd, c.�e.n is C�c r-1>_-: �·ra'�sti.; oen f oi t" I\faàr _vr�_· 
zijn no,"· nie:t zo z1�kcr van-:� 2n ni\;•i-.,,,T\::; n�·i; rlaR_:__:" Csissa 2 JrBJ.1 ria_:-_1clijk �c�ie 
60 :fGbr. vrij sterk uitko--1cn t::_:cn M.E.H. 3, 

Ons 3c dor:t het ui ts_t-::ker1�,. Wo hi·bb,-n R'J :--:i. -c; so)Glors eEc.hs 
een l{ccr vcrv2.n;;en, o:îdat WG r-1:-;':::.:ntc L.l en 0 :.::hoor lijk rGSe.r�rÜir hclJben o� 
De t;-e wodstrjjd to!�c;n Slotr:;rv2_art , __ :c,_ tr_:n 1.rTO etcrk se.ntrrjdeno Ma.a.r dG bi _:�� 
r<atch zal wc:l -He te,_;c-n Bull zijn or 21 c---rt, ( c'an be �int do lente!) 

--" -
Allerlei. 

. -

Onze vriend Kok wc:nst a·llcn c:n VYJrs;::x·i!_i�- 1968. 
Uw rc,c1akt0ur :·-_'loest �>:.'n �--�ri,..;::1-st2c-�'t ihc2_sser2no:U8cJ.ror-i zijn C:r rtan 
rli t nunncr enki1l•1· onvolko·12nhcc18n. Ohzo excuses. 



Stand in de bondscoopetitie. 

�gg���;);gSS� 

j .Patrim, oost 
2.De Pion 1 
3.Dos/SVB 1 
4.Max Euwe M. 2 
5 .H6t Vrije Veld 
6.Patr. west 1 
7.Caissa 1 
8. Weesp 1 

gesp. 

1 1: 
4 
4 
4 

1 4 
4 
4 
4 

P"8W • 

4 
3 
3 
2 
2 
1 
1 
0 

gel. ve rl. pnt. bord p. 
0 0 8 26t 
0 1 6 23 

kaap. zllne 

0 1 6 21 t 
0 2 4 22 
0 2 4 20 
0 3 2 1 6 
0 3 2 152 
0 4 0 15t degr. zllne 

Caissa 1 moet nog spelen tegen no. 3, no.6 en no. 8 
We dachten • • • • • •  er zit nos- Gen ontsnappingskans in! 

��:rgg�g��;);g��g 

1 • Zukertort 1 4 3 
2. Water{':r .oear 3 1 3 
3. VAS 3 4 3 
4. U.D. 1 4 1 
5. v.v2G,A. 2 4 1 
6. Max Euwe M. 3 4 1 
7. Maccabi 1 4- 1 
8. Caissa 2 4 0 

1 0 
0 1 
0 1 
2 1 
1 2 
1 --;f 
1 2 
0 4 

1 29t 
6 22 
6 22 
4 18t 
2 2t! 
3 18 
3 15t 
0 1.2 

pron. zllne 

der;r. zllne • . - ' 

Caissa 2 moet nog spelen tegen no. 5, no. 6 en no. 7 
Wc dachten • • • • • • • •  nee wc denken !3aar nict,we wachten af! 

2e klass B 
========== 

l'• CaiS[JJL.3...-._ 3 2 0 0 6 21 IJro-10. zone 
2. Bull 1 2 2 0 0 4 14 
3·. ASK/Cinenat 2 4 2 0 2 !f 18t 
4·, De Pion 4 3 1 1 1 3 18 
5, Slotcrv8.art 1 3 1 1 1 3 1 6t 
6:·, Het Vrije Veld 3 3 1 0 2 .2 12t 
7, PCB 3 4 0 0 0 4 9t 

' , ' 

( in dGzc: c_Toer noot no · v�rwc;rkt d8 wedstrijd Bull 1-Pion 4, 
die 25 jan. wordt �ospGeld) 

-. -.-.-.-.-

Kougn��=1]:rg��§�lQ§: d ins da:: 30 jan. 
dinsda;; 6 f ()b. 
dinsda,� 20 fob. 
c1insdats 27 feb, 
dinsdal; 5 r,irt. 

Caissa 
Caissa 
Ca:issa 
" . vaissa 
VVGA 2 

1 - Wcusp 1 
2 - Max Euwe /il. 3 
3 - Slottrvrt 1 
1 - PD.treweSt 1 

- Caissa 2. 



,.,_ 

• 

" 

g1�g�l?!])J'1��;j,;g;j,�. 
stand tLm2.2 ,jan. 

1 • v,d,S:pek 
2. Ferwerda 
3. Vonk 
4, van Steden 
5. Couperus 
6. Holdorp 
7, Schippers 
8, v,d.Vos 
9. v.'t Riet 

10. van Hulst 

11 • Eijgenbrood 
1 2 • Broersma 
1 3. Koning 

î 14" de Vries H, 
( 

J 1 5. VlasbloeE1 
1 6 0 Neidig 
17. Frensdorl 
18. Peters 
19. 'de Beus 
20. de Vos 

21 • Barendregt 
22. v.Mastrigt 
23, van Hove 
24, de Jong J, 

( 25, Alberts 
/ 26. v.Ollefen 

27. van Veen 
28, Meijer 
29, tor Heoge 
30. Lagendijk 

3·:' ' . Sorlijn 
32. Zeven 

'33'o Nawijn '34, Ho ins 
35, de Jon:; R. 
36. de Graaf 
37, den Hertog 
38. Quax 
39. de Vries R. 
40. Dils 

41 • v.Teeseling 
42. Muller 
43, GrUnbauer 
44, van Schaik 
45, de Jonge 
4 6 . v.d,Veere 

niet in,�edecüd: 
Schipper. 
Best. 
Booyenga. 
van Oostveen. 

80-1044� 
79- 971-t 
78- 949 
77- 910 
76- 896 
75- 866 
74- 842 
73- 824 
72- 812 
71- . . . 

70- 805-t 
69- 794 
68- 759-t 
67- 759-t 
66- 756-t 
65- 717-t 
64- 716 
63-· 692-t 
62- 692 
61- . . .  

60-- 688 
59- 680 
58- 649-t 
57- 617 
56- 598-t 
55- 592 
54-· 591-t 
53- 581-t 
52- 576-t 
51- 543 
50- 541-t 
49- 534 
48·- 512 
�.7- 493 
46-- 490t 
45- 486 
44- 428 
43- 415 
42 - 386-t 
41- 353 

40- 351 
39- 316 
38- 313 
37- 2�,7 
36- 2 2 9  
35- 11 5 

h 
h 
h 

h 
h 
h 

h 

h 

�'.:l:�;g���JJ;j,lJg;�JJ : 
Er gebeuren wonderlijke dingen in de kop. 
Daar staat opde 4e plaats ene voorzitter, 
die achter elkaar Ferwerda,Vonk en v.d.Spok 
verslaat.De heren koplopers gelieven met 
deze indringer danig rekening te houder;, 
Maar er is nog zo'n olijkerd, die rust ic zij,1 
gang gaat; sec1Grt 1 7 okt. verloor hij niet; 
hij staat nu nog op no, 12. 
Intussen in ,�roop 1-10 weinis nieuws. 
In de r;roop ·1 1 -20 we zon we dus al op no, î 2 • 
Maar daar op de plaatsE'n 16,17, 18 is het ook 
onrustig .Neic1ic� had gisteravond con gosde 
spron::; kunnen naken,naar hij verloor aan bord 
één in de bondswodstrijd,Janr1er,Daar won 1•cl 
Frensdorf en deze vriond slui1)t op sokke;1 
omhoog! Achter hem,met do kandelaber óp cle 
hand,1;iaar één tree lagor staat Peters. Deze 
indrin,c;eT kwan op 17 okt, op de club·, spoe�c-· 
de 11 x en verloor no;; niet óén koor. Zo lfs 
d0 2 bondswGdstrijdon won hij, Prina, Ze kijhm 
sar:1on or:lliooL_�" Ons c1evi0 s is� Kom boven ,heren! 
Na ons vori:·: nunn'-'r heeft onze vriGnd de VoG 
ons :o;obcld;·'·t ::aat botor r10t hom.!\ 

In els 6roc1J 21-30 behoren do nrs. 2 1,22,23 
ons inziens hoc0r thuis, Dat kont we 1, Va:· 
JV!astrigt zit noc:: ''let zijn gedachten in Eei-·· 
lii:;enblut ,waar hij niet schaakto,wél ski�de, 
Verder in deze c;roep allo:'laal bekende g0-
zichton. Van Vr,rnn speelt zeer wissolvall:15, 
Ter Hccc'.o ko�"Jt r1aa:r' --1atir; op toercno 

Sorlijn (wc sprGkcn nu ov0r de; r;roop 31-40) 
is wat achterop gcko1i>en, onJ.at hij onk0lo •;ialen 
VGrstek r.10cst laten :;aan.Ook in deze croc:p 
oen bijzondor nens. Onze jongo vriond 
R,de ,Ton,:;; spGclde 9 koer voor onze club.H�i 
haalde daaruit 8t punt. Hij verloor· dus ne·� 
als Peters nor; niet, Zeven staat o, i. te 
laag. 
Vlc vcrhcuc;cn ons er ov0r,cla,t v;rc l(c0s va11 
Tocselin; weer vrij rot;ol!�atic.; zien. Wo bl2j·
ven zu ccon Y dat l�rij con J:OCdc aanlor� heeft 
voor hcc schaakspel. 
opkonst van du leden: zeer goed! 
(natuurlijk spcoelt hut weer wel eens r2cn rol) 

stc:-c::lin;_; onder de strijdbaro hGldon: prina ! 
ach' s en och's"""""" "niet vctn de lucht" 

"Gn aparte �;ro0t voor onze Nestor: Booyenga ! 


