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Hoera voor Caissa 1 !!! 
======================= 

Aan het eind van het vorg seizoen zaten we ietwat in de put. ·zo1'f��;•· 
Caissa 1 - als Caissa, 2 degradeerden. We hebben toen gefluisterd ,c1a-IF <'{i•'I 
dit toch wel een vergissing was. Met de komende fusie in zicht Waè..• .. ;k;!î het wel gewenst de verloren gegane plaats in de hoofdklasse tè hè�'+- ::·;;�-.;� 
�-:r��;,r��{g�� 1i�r 

e!��bn��r�v:�h����t!�;d;,� • ��a!�h�:�61�� Xó��} .C j ''� 
u.s. 1,dat een punt achterlag. Maar vrJj hadden het nog O:Q te nemel:l'/ · . . .. fii: 
!:��ge 

h�!g 
s����!���:�nÛ��. 

s�a!�dwXXG�, �;r��r w�i�;r��u!!��6d
d:;n i}r''�J?� 

punt bij Maccabi weghaalden. Weesp 1 versloeg VVGA 2 en we hebben : <t·.·� 

x��l°���:��ri��r �e��:e�n 
h�:rr���s�=d����;, �:�d:e�!i�:!af:����r5:�sf .. ··:,; ·1� 

tegen VVGA 2 de promotie veilig l 
"i-'1 Het is gelukt. Van harte proficiat!! i".l 

Varia 
;· ":!j .,,-;,:-- '.-<;-:'.�':.:1 

.Het nieuwe nummer vermeldt nog geen clubkampioen. Net als verledéJri · · ···•1 
jaar zal die kampioen waarschijnlijk in de laatstè ronde komen! (op �-> t;::•; 

.. het·moment,waarop we dit schrijven,zijn er nog twee ronden voor de · · �·\:; 
boeg)/ We kunnen nooit zeggen,datl• de clu'bkampioerfl geen spannende •<;'.] 
aangelegenheid is. . ·  

De bondscompetitie behoort weer tot het verleden. Cais$a 1 promo-' ;t''., •U 
veert naar de hoofdklasse,Caissa 2 bezet de derde plaats in de ': <� 1 e klasse A en Caissa 3. einigde onderaan in de eerste klasse B• "" " •. , . 
De functies in het .bondsbestuur zijn verdeeld;. onze vriend 
algemeen adjunct geworden; ' 

In dit nummer nemen we . Öok. de eir;dstand van de competitie 
hoofdklasse op;niet omdat we daar een team in hadden,maar ·- - alyijd_ mensen,die_)ii!J!Vo�or �P:t.eresse P.\Jbpi;in. · · · 
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gesp. gew. ·.gel. ,'verl • .  
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Peters 
�:ersthol t 
Barcmdregt 
Frensdorf 
E _lgémb ra ad 
Lagendijk 
Neidi;; 
Broersma 
v.Veen 
Serlijn 

0-1 Heideman 
t-t Bruinsma 
1-0 Heijm 
t-t Besselink 

jr.t-2 Papenburg 
0-1 Valk 
1-0 v .d .Marok 
0-1 BoeJ;'SI'.la 
0-1 ter.Veer 
-t--t v.d.�Ieer 

!�-6 

Een 7e-rzwakt team moest te[;"Sn een vrij sterk 
De Pion 2 aantre.den. Koning en Alons lieten 
zo maar verstek gaan, Zo îets kost de inval
lers zo al 20 minuten tijd,omdat je altijd nog 
hoopt,dat ze komen, Vreemde zaak! Goede over
winningen van Barendregt en Neidig. De in
vallers Lagendijk en van Véen moesten het 
hoofd buigen. Ook Peters én Broersma redden 
het niet, Vier remises brachten de Pion 2 
de overwinning. 
Het was de laatste wedstrijd van.Caissa 2 en 
tc?vens de laatste competitiewedstrijd in het 
s��izocn 68/ 69. 

Persoonlijke re sul tah?n in C3-issa 2 

1 • Barendregt 
2. Frensdorf 
3. de Vos 
't. Peters 
5. Neidig 
6. Alons 
7. Nawijn 
8. ,'Eij,::;enbrood 
9. Eijgenbrood 

1 O. de Beus 
... 11. .•. van Eulst 

1 2. Vlasbloem 
13. van Veen 
14. v.Ollçfen 
1 5. Serlijn 
1 6 • La:;endijk 
1 7. F,erworda 
,8. 
1 9. 
20. 

Kerstholt 
v.Hove 
Broersn12� 

jr. 

7 
7 
6 
6 
6 
6 
5 
4 
4 
4 
3 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 

70 

5 
3 
3 
2 
4 
4 
0 
1 
2 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 

28 

1 
2 
3 
2 
1 
0 
3 
3 
1 
3 
2 
1 
0 
0 
2 
0 
0 
1 
0 
0 

25 

1 
2 
0 
2 
1 
2 
2 
0 
1 
0 
0 
0 
2 
1 
0 
1 
0 
0 
1 
1 

17 

78% 
57% 
75% 
50% 
75% 
67% 
30% 
62% 
62% 
62% 
66% 

58% 

SCHIC 1 - Caissa 2 
Caissa 2-ASK/C 1 
Weesp 2 - Caissa 2 
MEM 4 - Caissa 2 
Caissa 2 -Patr,W3 
Abcoude 1-Caissa 2 
Caissa. 2 -dePion 2 

Een respektabele lijst 
namenvan spelers,die 
allemaal moesten mee
doen om Caissa 2 te la
ten draaien.Slechts 
twee spelers speelden 
alle 7 keren mee. De 
eenheid van het team 
was dus ver te zoeken, 
Verrweg hut leukste 
resultaat was de wed
strijd tegen Abcoude, 
dat ongeslagen was. 
De resultaten van 
ons tweede zijn wonder-

. lijk genoeg beter dan 
di<• van Caissa 1. Het gemiddeld % ligt 2 % hoger! Oorzaak • • • •  onkele grote 
overwinningen. Het ware to wensen,dat Caissa 2 het volgond seizoen wat 
".ünder invallers nodit; heeft. Hot zal de vorm van het team ten geode komen. 

Eindstand 1e klasse A. 

1. Abcoude 1 
2, de Pion 2 
3. Caissa 2 
4. ASK/Cinemat 1 
5. Weesp 2 
6, Ma;v EnwG·M 4 
7. SCHIC 
·8, Patr,west 3 

gesp. gew. gel. Y§Ll. 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 

6 
5 
4 
4 3 
3 
2 
1 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

1 
2 3 3 
4 
4 
5 
6 

pnt, 

12 
10 

8 
8 
6 
6 
4 
2 

46 
37-t 
40-t 35-t 
35 
301 
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Eindstand hoofdklasse H.S. 
1 • Zukertort 1 12 
2. Patr. West 1 1 1  
3 .• Watergr.meer. 3: 9 
4, Max Euwe' M.2 8 
5. He.t Vri;ie Vel<l 1 8 
6. De-,�ion k _ -

� -7. DOS SVB 1. ' 
s. VAS/ASC 3 6. 
9. Patr. Oost 5 

nnt. 
pnt. 
pnt. 
pnt. 
nnt. 
�nt, 
pnt,: 
pnt. 
pnt. 

\ 

degr. 
degr. 
degr • 

\__ •! ��:_-1',; • .L•J •;_, ·' o '-' 

• 

- ·vooral voor DOS/SVB en Patr-. o'ost een teleurstellende ·-zaak. Vele sei·
zoenen lang hebben deze 'twee verenigingen hoge ogen gegegooid in de 
hoofdklasse. Nu liggen ze er uit. We hopen,dat beide verenigingen 't 
voorbeeld van Caissa 1 zullen voibgen. Volgend jaar promotie! 

Op 3 en 10 juni verspelen we het. clubkampio.ensch!-l-P senlschaken. We her
inneren ons allemaal wel dë mooie prijzen,die verleden jaar te verdienen ___ waren. We zu,:)_len de penningmeester weer eens lief aankijken, Wie weet, . - _ _  wat er u;i.t de bus komt! 

-- Do wedstrijdleider Wijst u er op,dat alleen zij,die de in dit blad liggentle · strook hebben ingeleverd en zij ,die zich telefonisch hebben gemeld, inge'-
- - doeld worden. Verleden jaar ging er· veel tijd verloren met het indelen 'op 

-de speelavond. Alles moet thuis van tevoren voorbereid kunnen worden. · 
Aanmelden telefonisch cf schrifteli.ik tot uiterhjk zaterdag 31 mei 20.00 u. 
�'.Jm dus niet op dinsdag 3 juni vertellen,dat u mee doet,yrant dan beY1:t 'u 
te laat! . 

· 
' 

.De huidige clubkampioen is Vonk! Ik neem aan,dat vele spelers hem dit kam
pioenschap• willen ontfutselen. Wil Vonk wél op 3 juni cle beker meebrengen? 
Jln w.il hij. ook proberen hem weer teruc; te verdienen? 

Wat doen we na 13 mei? =====::::=:::::::::::::::::=====T=;:;:==== . . to - ( ' 
Op. 13 mei wordt de laatste ronde om het club kampioenschap gespeeld. We 

'gaan dan •Jen zomer-competitie beginnen. Na een"hearing" met enkele spelers 
uit de lagere recionen zal Vé'rmoede;Lijk het volgende uit de bus komen: 

_,_ 

Vo'Jrbeeld: 1 • Jansen 
2. Pietersen 
3. Heinsen 

cns. 

500 
495 
490 

punten 
, , 
' ' 

(rangorde naar de eindstánd van de wintercompetitie) 
In plaats van punten bijtellen,gaan we nu aftrekken. Wie aa_n' het eind van 

:'dè' ·zomercompetitie het dichtst bij 0 is, wint de pot! 
· 

De puntenvermindering werkt net als de puntenverme<;Jrdering in, de winter_"-
competitie. 

- - · · · · -- · --- - - - - - -
Waarom op � wijze? De sterkere spelers moeten om te winnen door 

cle zwakkere spelers hGendringen. Zo komen we tegemoet aan het ve_rlangen 
van de zwakkeren om ook eens sterkere spelers te ontmoeten! 

Uit de hearing kwam nog een wens naar voren! Laat de zwakkere._:spè-



leer aan de' st"rkere speler vragen om e1en licht commentaar op enkele van 
zijn z2tten. "Doe ik een zwakke zet" ,aldus een speler," laat de sterke
ro '�ij dan wijzen op m\jn fout en laat hij mij dan ook vertellen, waarom ik 
het fout doeR". · · · · - - · · -

. . 

We gaan dat proberen. Maar er wordt alleen een bescheiden(de par
. tij moèt niet een heel klctsproces worden) conm1entaar gegeven,als de 

z�1a!
.
�kere speler hierom V'JOr de aanvang vraagt!! 

Wc mcnen,dat wc hiermee 0ok tegemoet komen.-aan onze wens,om na de 
wintercompetitie wat instruktio te geven aan onze allerjongsten. Ze 
kunnen nu gGwcon moespGlen en kunnen om die instruktiè. ·-vragen tijdens 
d"ze·wedstrijdenreeks. Blijkt in de loop van de komende weken,dat,die in
struktie aan dè jongeren toch niet geheel voldoet,dan kunnon voor hen 
:1en andere rogc ling treffen. 

Mijn mcdebestuursleden zullen 't wel willen vergeven ,dat deze öpzet 
niet ·mo-t hGn is besproken, Het overleg tussen ·vier leden re sul teerde ·in 
hGt bovenstaande. We moeten deze inspraak honoreren. We verwachten.er 
zelf WGl wat van! 

. gi.J�=�éhlgé�;;�l,1 
Eén van de belangrijkste dingen voor oen club is het clubleven. Natuur

lijk ,de resultaten van de wedstrijden tegen andere clubs zijn ook van be
lang. Maar het clubleven,het zijn met elkaar is zeer belangrijk! We heb
ben hieraan samen :-'1k altijd gewerkt en dat is ons oak aardig gelukt. 

Toch hebben we ,als we aan de opkomst in à,ii; seizoen denken,niet .zo'n 
beste beurt gemaakt. Twee of ·drie jaar geleden publiceerden we in oas 
':'.12andblad,dat de opkomst in een bepaald seiz·Jen 70% was. Andere ver
enigingen hebbe_n ons hierCJm benijd. Daarvan spreken telefonische 'informa
ties. Dit seizoen zijn we op ongeveer 55% gekomen en dat geeft te denken. 
Er zijn nogal wat mensen,die we dit seizoen te hoai en te gras eens ge
zien hebben. We denken nu niet aan de zieken en aan hen,die op dinsdag
avand een cursus moesten volgen. In ons volgend maandblad publiceren we 
een overizcht van gespeelde wedstrijden in de clubcompetitie en dat· · _ 'JVCrzicht spreekt voer zich! Bestudeer het maar· eens! 

Maar er was meer dit seizoen. Er waren dit seizoen enkele kleine me
ningsverschilletjes. Ze waren 0 zCJ klein,menig redakteur zou er niet 
CJvcr .kikken. Wij hebben ze in de VTiendenclub niet gekend en • •  , • •  ,dàarom 
vallen ze- ·:·p, 

Wr{ zouden,wat die 5 5% aangaat,gr2ag weer wat hogerop gaan. We zr.uden 
:1ok v;an die kleine stekeltjes af willen, Dat kan-.Denk er eens over .na! 

gg������filg�g�gé�),lg�),1 
Nieuwe leden: R J SpHrne) - ' ' harte lijk we lk.:om ! ! ! J.Troost 
Bedankt: R.de Jong._(. is weer bezet op dinsdag) 

We hebben van dit nummer een aantal exemplaren extra gemaakt.We 
sturen die. aan oud�leden. Een s•yrt van propaganda dus. Misschien, • • •  

• . • • • miss chi en • • • • •  " . • • •  n:r:isschien ! > • 
:§!!.!Lê:Q�rte groet voDr onze militair Rob - de Vries. Zit 't er al haast op? 



Stand vs.n ào clubc•lmpeti tie 
Y>.J" cl'c laatste ronde op 
dinsdag 1-3 mei ·-------

1 • V··nk 70-1 lf24 
2. v.cl.V,os 69-1416 
3 • de· :3l,US 68-1 378t 
4. v.d.Spek 67-1373% 
*5�.�d�e�vr,,�8� · · =-��--,,-6·6-1342 
6. v.'t Riet 65-1280 
7. Vlasbloem 64-1276t 
8. Eijgenbl0God 63-11 69t 
9. 

10. 
Ferwerda 62- • • • •  

van I-Ii.Jlst 
11. v.Stcden 
12. Couperus 
1 3. Eijgenl)rocd 
14. van Dijk 
15. Holdorp 
16. Peters 
17. Barendregt 
18·. Fr·ensdorf 
19. Neidig 
20 .• XDnin[-; 
21. Kerstholt 
22. v.Veen 
23. Troost 
24. Spitse 
25. BToersma 
26. Alons 
27. v.Ollr3fen 
2 s • r;r s;;-;ijn 
29 • .  Serli.in 
30. Lagend_ijk 
31. Zeven 
32. Alberts 
.3 3.. I'leijer · 
·34. Grün1iauer 
35. Ze,g;orius 
36. ter Heege 
37. de J one 
38-. v. Oo.si;veen 
39. den r:ertog 
40. Gr0'.1tveld 
41. Wiegnans 

jr. 

s11iïmeronc1e leden: 

61- • • • •  

60-1152+ 
59-1132 
58-1098+ 
57-1081t 
56-1 081 
55-1073 
54-1034t 
53-1012 
52- 999t 
51 - ,• • •  

50-986 
49-837 
48-828 
47-798 
46-791 
45-774 
44-728 
43-723 
42-720 
41-714t 
40-674 
39-668 
38-649 
37-583 
36-561 
35-560 
34-546t 
33'01523 
32·_;513 
31-451 
30-240 

. ,..., 

Ons kornmentaar: - -------- -----
De strijd is op het h0ogtepunt. In de 
laatste ronde m'.let beslist w:irden,wie 
er als kampioen uit de bus komt. , 

De wedstrijdleider stelt deze vier vo'.Jr 
om de laatste ronde (voor deze vier 
dus) als velgt .te laten verspelen: 
a. zij spelen niet tegen elkrtar; • 
b. zij spelen tegen vier ,die er dicht 

onder staan; 
c. zij trekken hun tegenstander via. ge-

sloten briefjes. 
We verwachten deze vier tijdig om deze 
regeling te bsspreken. 
Gr;te verschuiv ingen };:omen niet meer 
voGr. De wedstrijdleider heeft zich 
door oen (gelukkige! -klok!) overwin
ning ou van 't Riet toch nog bij de 
eerste.tien kunnen voegen. We· wijzen 
weer op de aanstormende jeugd."Junior" 
heeft zich drior een zege op PDters n:ij 
al op de 13e p laats genesteld. Op 
3 sept. startte hij op de 32e plaats. 
De waarde van· het systeem Keizer komt 
hier wel sterk naar voren! 
Neidig sto'r�te zich in de vo,)rlaatste 
ronde nog net in de 2e groep. 
We dachton,dat we ons kommentaar ver
der kort. lnnden houden. John Zegerius 
begint e'r toch al lekker in te kDmen. 
Hij me.et ma:ar 0nth'.luden,dat c1e pasge
trouwde man,die .op de 28' plaats staat 
�iok een eigen kweek van .Caiss'a is .H:ij 
zweefde de eerste jaren '.lok tussen 
p laats Il';. 30 en plaats no. 40 ! 
H.ann

.
en,gebruik de zomercorripetitie :-:m 

in vorm te blijven.Kom zovoel mogelJJk! 
Er wacht ons na de z•;mervakantie door 
de fusie een spannende bonc1scompetitie. 
a.s. Dinsdag v.erwachton we iedereen. 
De clubkampioe.n moet toch wel een da
verende ovatie hebben. 
Tensl0tte • • •  0.afgcbroken partijen van 
dozc 13e mei worden eventueel op 
20 mei ui t'.g8speeld ! 

. .  ' , . ' ' -------------
· · '  Bo·;yenga 

de Graaf 
130 �.nstra 
v .r1.Lugt 

In het volgend nummer: Persoonlijke resultaten 

Lid in den vreemde: 
I�c1';: 

b '.)ndsc ')mpeti tie + eindstand Caissa 3 ·· · 
Er W'.lrdt niet geschaakt wegens vakantie van de 
heer en mevrouw Tishauser op: 

J 10 - 17 - 24 - 31 juli 


