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�fot dit nurJr1er sluiten we de eerste helft van de clubconpetitie · 
en de bcndsconpetitie af. Van de 21 bondswedstrijden zijn er nu 1 0  ge-' 
spceld en in de clubcorlpoti tie zijn wc ook zowat op de helft. Sc·hokkeri-"' · 
de gebeurtc;nissen hebben we niet beleefd. Caissa 1 doet h.et goed en 
ook Caissa 2 heeft zich na een slechte start hersteld. Caissa 3 rioet 
hclaás allaen naar klappen incasseren;de eersta klasse :i..s voor dit 
tean te zwaar. U vindt in dit nuY\f1er de wedstrijdverslagen,de bijgewerk
te stand in de c'lubconpetitie,de standen in de bondscoupetitie,enkelè 
partijen. . _ 

Onze vriend Tishauser is weer uit het zie)rnnhuis; hij noet nog we-1 
kalri aan doen. We hopen,dat hij weer spoedig de oµde .is. 

- · 

. Er. is één ding,dat ons bezwaart• In vroc�er ja)'.'en boekten we .. zo. 
in de corste '.1aanden van het seizoen een aantaI-ni<JUW() leden. Vooral 
onze studerende leden brachten no:::; wel eens vrienden of bokçmd,i;in nee; 
Dit seizoen is alles naar heel riagertjes. Tot nu toe boekten we á.rie 
:tiieuwb'leden;vergeleken net vorige jaren lig{;en we ver achter, We kuif- .. 
nen best nog een päar "stevige" spelers gebruiken. Kom heren studenten, 
we nocten toch wel iets t'leer werfkracht kunnen opbrengen! 

Hoe het in de k0CL."1issie van r.ivurleg tussen de H. S • en de À.SiÉ'.; .. � 
gaat· weten we niet. Wél weten we ,dat de heren "1eerdere nalen bijeen ge ... : 

. weest zljn. De naand "'!aart nadert. net rasse schreden,dan r10eten de plai;f-
nen 9P. taf'el konen. 

Bedankt: J .H.va n Hove 
(Aantal leden nu 43,waarvan één ad"linistratief lid,W.Kok te 

Scheveningen,die bij r.Jns e>ndergebracht blijft tot hij in 
zijn oogGving cveriti!teGl oen club vindt, ) , 

- · ,Jirièuwè iGden: geen 

het allerbeste. 





Vervolg· bondscoopeti tie. 

]TO decorföer 1 968 
Cais�m 1 
van Dijk 
v,d,Spek 
Couperus 
Vlasbloei'.1 
Vonk 
�.r.d.Vos 
v. 't Eiot 
Ferwerda 
v,Stedon 
Holdorp 

u.s. 1 
0-1 Landsbergen 
1 -0 Voorberg 
0-1 v.d.Weij 
1 -0 de Mas 
1 -0 Kuipers 
0-1 Bulter 
0-1 Seidel 
ti Versteeg 
t-2 Edwards 
1 -0 Oltoans --------
5-5 

Caissa 1 op volle oorlogssterkte heeft toch 
uiteindelijk niet aan het langste eind kun
nen trekken. Het zag er met een 3-1 voor
sprong zo·· lekker uit. Maar Caissa zakte 
tegen het eind van de avond·oerrbeetje als 
een pudding in elkaar. Van dor Vos kwam 
tijd te kort, v, 1 t Riet was kansloos evenals 
Couperus.Van Dijk kreeg een sterke tegen
stander te bestrijden;hij noest btikken on
der de enoroe aanval van zijn tegenstander, 
Daar tegenover staan goede overwinningen 
van v,d,Spek,Vlasbloeo,Vonk en Holdorp. 
Forwerda en v,Steden veroverden een t punt 
We hadden hoop,dat van Steden zijn afgebro
ken partij tot winst zou brengen,naar het 

heeft niot'zo oogen zijn, Hij zal er wel wat uurtjes huisvlijt tegenaan ge-
c;ooid hebben, 
U,S, is Don vrij sterk teao. Het zal nog wel van zich doen horen, 

1 7  deeember 1968 
Weesp 2 
v .d,Plas 
de Joode 
de Bruijn 
v,Gent 
v.Heusden 
Daluulder 
Wille1-::ison 
v,Zon 
Vonk 
v,Kooten 

Caissa 2 
0-1 de Vos 
0-1 Ferwerda 
t-t de Beus 
0-1 Eijgenbrood 
t-t Barendregt 
0-1 Pet&rs 
1 -0 Fronsdorf 
0-1 Alons 
0-1 Neid:Lg---
t-t Na.wijn 

2t-7t 

Weesp beleeft van de bezoeken van Caissa 
niet veel plezier, Ondanks de narigheid, 
die we Weesp aandoen,blijven het-de aller
prettigste gastheren. In oktober versloeg 
Caissa 1 Weesp 1,nu bond Caissa -2 Weesp 2 
aan de zegekar. Zo tegen 11 uur zag het 
er niet naar uit,dat de zege zo hoog zou 
oplopen. Alons opende de score en Baren
dregt deed er een remise bij, Frensdorf 
stond een stuk voor,liet dat instaan en 
kon opi:;even.Maar Ferwerda "ploegde" een 
oooi torenoffer en won·, De Beus dood het 
rustig aan,hij vond renise voldoende en de 
stand was 2-3. Peters maakte· er 2-4 van en 

toun was nog veel rJogolijk, De wedstrijdleider had zich in ae· opeping door 
slap spel laton inkapselen,maar door voorzichtig manoeuvreren b�oof de 
schade tot 1 pion .bepei'kt, In het eindspel loek hij kansloos ,1'1aa+ oen 
zwakke zot deed zijn hoop h0rlovon. Na oen enorn snel pioimengesphuif deed 
zijn tegenstander net één verkeerde zet en kon opgeven. Een cadeautje! (2-5) 
de Vos naakte er 2-6 van,Neidig deed er nog een punt bij én invaller Nawijn 
riaakt0 re··::dso. 

23 deceBber 1 968 
Patrin, Oost 2 - Caissa 3 
Geertsema 1 -0 n.o. 
Heijnis jr. t-t Eijgenbrood jr 
Kielema 1 -0 Zeven 
Hoekstra 0-1 v,Veen 
Beffers 0-1 v,Ollefen 
Kloosterman 1 �0 Grünbauer 
Swets t-t den Hertog 
Wentink 1 -0 n,o, 
Puppe 0-1 Lagendijk 
Hofman t-t Boonstra 

5f-4t 

Caissa,met 8 man(!) leverde toch een aar
dige prestatie, Koning en ter Heege ver
schenen niet.De laatste belde onder de 
wedstrijd,dat hij de aanschrijving op de wed
strijddag ontvangen had! Tante Pos deed 
hier 5 dagen over! Zeven trapte al spoe
dig in een val let je en verloor zijn dame, 
Grünbauer �rloor ··kan.<l'loos ,de overige man
nen behaalden goede resultaten. Van Veen 
wordt weer de oude,hij versloeg Hoekstra, 
en ook v ,Ollefen en Ls.gendijk wonnen, 
Eijgenbrood jr,, den Hertog en Boonstra 
zorgden voor een t punt, Jammer van de 
twee "verplichte" nullen! 
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i·.' v.v.G.A.· 
• .:..1.L... Caissá 1 

3'o 
4.-·. 

Maccabi 1 
u�s. 1 . 

2 

5· ' . do Ans tel 1 
6-. V,A.S. 3 
7'o Max Euwe M.3 
s • Weesp 1 

· .gesp. 
3 , . 
:� 
3 

'3 
,· 3 
'3 :-·;;, '!3 

3 

i.1 ' , ' ,,..: 
gewj�\gel, verl, pht• b�p� ' ' ' _. . -. 

3 0 0 6' . 1$t 'i 
2 ,1 · 0 2 J :z 
1 2 0 4 1 st. 
1 1 1 3 17 
1 1 1 3 

'1 
1 0 2 2 15 
0 1 2 1 · 1 � 
0 0 3 0 10 

. ,· . VVGA ?,versterkt net o.a. onkolo U,D,-spolers, staat stevig :;i.an: dé' 
top. Op 1 april pas '.lntnooton wo VVGA 2 in do laatste ·ronde. Caissa· 1 · 
is oon. goede tweede ,naar or zljn kapers op de' kust! Ook Maccabi· is ·Oi').'- ·. 

' 

, cesalgen. Do grootsts verrassing is wel het volkonen falen van We.esp, 1 • , Er,:;ons vcirr;1oodon we, dat er toch wel spo()dig een. keerpunt zal konen. · 
: '1 e Klasse A. 

, · 1 ·�--lüïcoude 1 
2·. ASK/Ciriemat 1 
3·, Caissa 2 

· 4" · De Pion 2 
5-. Patr. ·West 3 . 
fr. Weesp 2 
?'. SCHIC 1 
8, MaxEuwe M.4 

3 
3 
3 
2 
3 
3 
3 · 2 

3 
2 
2 
1 
1 ' 
1 
1 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
Q, 
0 
0 

0 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 

6 
4 
4 
2 

· 2  
2 
2 
0 

21t 
f7 
1st 
10· 
13� 

3r 1 2 
1 1 

4 ' •· ,  
(In de wedstrljd De Pion 2 - M,E,M,4 is de stand 5-4) 

Abcoude 'heeft het volle aantal punten behaald. Caissa -2 heeft tw�e 
punten achterstand en moet Abcoude op 11 mrt, te· lljf � SCHIC valt · .  
ons erg -tegen. . 

·, 
. . 

·1e klasse B, 
'' 1·. 1' ,C .B.1 3 2 1 0 5 21 

2· W'meer 4 3 2 1. 0 5 20 '·� 
3 VAS 4 4 ' 0 1 ' t?3i . " 
4'o Patr.West 2 2 1 1 0 3 1 2; . 
5·. Witte Paard 1 4 1 1 2 3 22 6·. Patr.Oost 2 4 1 0 3 2 13 
?'. Caissa 3 4 0 0 4 0 1 1 
8, Philidor 1 , 2  1 0 1 - 2  7 (2x n.o.) 

Caissa 3 heeft het te zwaar .• Toch zal het doorvechten tot het eind 1 ,· .. 

�gm���=��gg�§mm�= 
dinsdag 7 januari: 
dinsdag 21 januari: 
dinsdag 28 januari: 
dinsdag 4 februari: 
dinsdag 11 februari: 
dinsdag 18 februari: 
d�nsdag 25 februari: 

. -:-.-.- . 

•De Amstel - Caissa 1 (Uithoorn)' 
Max Euwe M, 4 - Caissa 2 
Caissa 3 - Het Witte. Paard 1 
Caissa 1 - VAS 3 
Caissa 2 - Patr. West 3 
Maccabi 1 Caissa 1 
Patr.West 2 - Caissa 3 

; ." . 

· ·;' .. \ 

,'.'·· 

·. ' .. ;-_· 

' " -, 



Il? • 1. 7� §gg�gn=QgÎ=gg�=Qg�=2g=��fe�. 

Een uitdrukking,waar je af en toe wel eens van hoort. We zijn gaan zoe
ken in hot Groot.Woordenboek der Nederlándse Taal,r:iaar de uitdrukking 
staat er niet in. En we hadden zo Z;Taag geweten, welke m1schrijving Tien 
aan do zo uitdrukking Z·'.lU geven, 

Als jG deze uitdrukkinc; '.lp het schaakspel zou toepassen,dan !'loet 
dat botckcmen,dat je '1aar niet alle11voorschriften"noet hanteren,On
r;iddcllijk rijst de .vraag: Wolke gelden wel en welke niet? Daar kun je 
een hGlc avond ·rver redetwisten,naar je kont er nooit uit, 
We willGn konk:reet zccgen,wat de.reden van deze inleidinc; is, Onze 
vriend van Hove sp'c;elde een club partij. Hij deed zijn (li!] e zet ,•:iaar zo 
ze2::;cm de spelrcge·ls: De zet is pas c;edaan, als de klok tot stilstand 
is :;ebracht, Van Hove drukte zijn kl'.lk in en • , • ,!'leteen viel de vlag! 
De spelregels zer;gen nu: De partij is verlaren. Veel spelers weten dit 
niet;het kent 00k niet zri vaak v00r! De partij werd opgeëist en van Hove 
vond dit spelen net het nes ·Jp tafel! Als ienand deze spelregel op zij 
zr•u willen zetten, waaror" vm dan ienand ,die een stuk aanraakt on daarna 
trJch rK:t Gen ander stuk speGl t niet zeggen als hij .Jp zijn vingors wordt 
getikt: We spelen t0ch niet 1'1et het nes op tafel? 

Naar onze •'1enin::; :·net diec;ene,die clubschaak speelt,de spelregels 
voor 100% hanteren. Ic-;dereen,die vindt ,dat je alle regels niet cestreng 
r:10et h::mteren,;�net GGD partijtje gaan schuiven, Dat wordt bij ons ook 
WGl gedaan, Hoe v2ak zien we niet twee nensen,nadat ze hun partij 11yoor 
de club11 hebben beëindicd,ncg een paar partijtjes schuiven, Dan wordt 
er >·rol eens een stuk teru,:;gezet, Het w0rdt dan café-schaak of soos
schaak. Leuk,''1aar het heeft niGts 'let clubschaak te naken, 

Niet alleen het schaken, O'.)k bridge ,dar:nen, voetbal, enz. ,enz. zijn aan 
spclrecels gebonden. Oc:k hier bij echt wedstrijdspel een volledig hante
ren van do spleregels, 

Kenxlis wm de spelregels is belangrijk. Het vo0rkont· nisverstanden. 
Vaak zien we b.v. verkeerd rr;cheren. Ee.rst noet .de koning twee velden 
'lpschuiven,dan pas wordt de toren V6rzet, Wie het anderso;1 doet,w0rdt 
do0r zijn tcnenstander op de vinGers getikt en nae (noet) alleen naar 
een torenzet doen! Het zijn alle''1aal uisschien kleiniGhcden,::1aar er 
zijn nu cen;.1aal V'.lorschriften! 

Tenslotte no,:; dit, Ie'.Jand, die do spe lroge ls hanteert, kan nooit 
voor het etiket 11niet sp•:irtief11 in aanrierking k0''1en, Dat zou alleen 
r1aar bGtr.ekonen,dat ie:12,nd,die dG hand ligbtnet de recels sportief is. 
Er zljn •Jnkele clubs, die een apart srios-schaak-ho0kje hebben, Deze 
sch<:<Jcers hebben een ,;ezellige avond;ze schaken,naar hun nanen konen 
niet vc�r :;p ran.:;lijsten, Misschi·en ·10Gten we in de trJekonst ook nog 
oen Caissa-soos npenen. Nu is het ri.i. n0:;- niet Z'.'• ver • 

. -. -.-.-. 

Op 27 december zijn getrouwd: 

Peter Corney van der Lugt en Margriet van B.arneveld 
Wo wensen dit bruidspaar van harte geluk! 

.-.-.-.-. 



23. Pf3 
24,· Pxf2 
25, De3 

26. Kf3 
27. Pxe3 
28, wit 

'n Wonderlijke partij! 



· Btand na de 16e ronde op 
d:j:n13dag · 17 december ;ver..: 
werkt is ook de bondswedstrijd 
van 23 decomber. 

, -;-- >t. Vlasbloem 70-78$ 
; '' 2·. v.d.Spek 69-781 

3. Vonk 68-725 
4-. v .Di;jk 67...,715 horl. 
5. Couporus 66-681 horl. 
6. v.cl.Vos 65-671 t horl. 
7 .• do Vo13 64-669 
.8. Eijgenbrood 63-616 
9. Ferwerda 62- • • •  

'''010;. van Hulst 61- • • •  

v. 't Riot 60-611 t 1 11 • 

l°'-
. . -,,,, 

.-'.·. 

. 12. de Bous 
13. Pe·l;Grs , ,,_ 14. Holdorp 

1. 15, v,Steden 
'1 6. Frensdorf 

- '17. Al011s 
18, Baron dregt 

' ·· 19. Nawijn 
20. Konin15 
21. Serlijn 
22. Neidig 
23. v. Veen 
24. v.Ollef<'n 

, 25. Eijgonbrood jr 
26. Zeven 

>27. Meijer 
28. Alborts 

( �9. Grünbauer 
_ -...... ../. 0 •' v.Oostveen 

31. den Hertog 
32. Lagendijk 
33. v.d.Lugt 

'34. de Jong 
)5. ter Heege 
36, Boonstra 
37·. Grootveld 
38. Zegerius 
39, Wiegmans 

�-nie:t ingedeeld: 
Booyenga 
de Graaf 
Broersma-

59-605 horl. 
58-565t horl, 
57-540 hor1-. 
56-526t horl, 
55-503 horl, 
54-477-t horl, 
53-466 
52-466 
51-•• • 

50-458 
'49-448-t horl. 

48-428 
47-426 
,t6-424t 
45-380 
44-374 
Lf3-357 
42-317 
41-310 
40-304 
39-300 

38- 298 
'37-292t 

36-268 
'35-257t 

34-248-t 
33-242 
32-160 

! 

·In de 16e ronde kregen de Jong en 
v.d.Vos elk 2/3,omdat de indE;ling 
iets te vroeg geschiedde;noodgedwon;;. 
gen,omdat de w.l. naar Weesp was 13h 
de pl.v.v.w,l. een bondspartij moest 
�!1�u�!�n�-------�--------------�-

. De grote verrassing • , • • •  Vlasbloem 
is winterkampioen! Door het winnen 

van zijn partij tegen v,dóSpek nam 
hij een voorsprong van 7 punten.Wereld-., 
schokkend is deze voorsprong niet en 
we dachten zo,dat er nog yel kapers' 
op de kust zullen komen, 
Vonk en v,Dijk hebben nog een afgebro,- ' 
kon partij. Opmerkelijk is de opmars 
van de Vos,die dit seizoen weer fljn 
kan meedraaien, Van 't Riet is afge
zakt ;hij speelt met ups en downs.In 
de 2e groep staan louter bekenden op 
Nawijn na,die de laatste tijd zeer · 
goed draait. Ook Barendregt begint 
weer op toeren te komen. In de "derde" · 
tien" ontmoeten we Neidig on Serlijn 
als koplopers, De andere mannen zijn 
allemaal bekende gezichten, 1 · 
Onderin de oude getrouwen. Boonstra 
moet er nog he_lemaal in komen.Lagen-· 
dijk maakte een·sprong vàn 38 naar. 32. 
In januari beginnen we aan het tweêde 
deel van onze coclpetitie;er staan ons' 
nog zo'n 19 ronden te wachten1er kan 
dus nog veel veranderen. Op geen stuk
ken na is te voorspellen,wie er kam- · 

pioen gaat worden, W61 voorspellen · .  

.',-1 

we. de huidige karipioen v .d.Spek harde - ·' 
tegenstand. Wat allee.n maar gezond i13 I ' ) 

Broersna. hebben we even uit de strijd ,' 
genomen. Hij wacht op opnane in het ,, . 
ziekenhuis voor een breUkoperatie. · 
VerI!loedelijk kont de oproep in januari'•· We wensen hen het allerbeste, Hij ver..: 
zocht ons allen zijn groeten over te 
brengen, 

' ' 

.De opkomst van-de-1:eden-1cs-V!"ij-g0ed��� 
kan' natuurlijk altijd beter, Aan aninó 
.ontbreekt het niet, de strijdlust is · 
groot!, · 

E,. _:;, 
' 


