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. Als u dit maandblad doorleest,zult u 't met ons eens 
we zitten op rozen, Ergens is dit een vreemde uitdrukking,wan 
woord rozen denk je toch onmiddellijk aan venijnige dorens. Laten we· · 
dan zeggen • • • • •. het gaat ons naar den vleze. U leest over de successen 
van Caissa 1 en 2. Een maximum aan competitiepunten. Wat een weelde!. 
Ons ledental komt ook weer wat op peil. Onder d e  bestuursmededelin-
gen vindt u hierover meer. 

· 

Enkele jonge vrienden ha dden dit najaar reden tot juichen. Ze 
s1boten hun studie aan de universiteit succesvol af! Ze zijn nu drs .• :.' 
We hebben nu 7 van die geleerde heren. Van harte gefeliciteerd 1 , 

De invallersbepalingen,waarover we in het vorig nummer-schreven·, 
worden allerwege bekritiseerd. Onze vriend Sewrajsingh is het eerste 
slachtoffer. Zljn spel belooft veel. Hlj is éénmaal in het 2e ingeval-

• len1mag nu nog.twee keer in Caissa 1 spelen en wordt dan verwezen . 
naar ,Caissa 2 •. . 't Is toch een blamage,dat je een sterke speler,omdat 
hij één ke�r in Caissa 2 is ingevallen het hele seizoen niet in Caissa 1 
mag laten spelen. 't Mag maar twee keertjes! _ . 

Met de clubcompetitie gaat het goed, De opkomst ligt iets onder 
het peil,dat we gewend waren. 

In deze competitie ontmoeten we nogal wat verenigingen,waarmee 
we nooit kontakt hebben gehad. •t Waren prettige kontakten. Dat zeg
,C,eh we niet,omdat we iets anders verwacht hadden. Maar 't is in deze 
wereld een genoegen als je merkt ,dat schakers Il onder niekaar" vrettige 
mensen zijn, "De Pion" bracht zelfs koek mee voor bij de koffie. 

· . 1t Is al met al een maandblad met prettige geluiden. Er zit maar 
één vlekje in;daarover meer bij de bestuursmededelin5�n. We hopen,dat 
de komende maandblade.n even "vrolijk" mogen zijn,maar we weten,dat er 

.. cin de bondsèompetitie nog harde noten gekraakt moeten worden! 
Houen zo,mannen! 

(dit artikel 'werd geschreven op 1 dec; 
de rozen zijn intussen roosjes geworden) 

E. 





9 decenbr;r 1969 
Caissa 1 - do Pion 1 

Vlasbloon 
"le Beus 
v.d.Spe:k 
Couperus· 
v. 't Riet 
Farwerc1a 
Vonk 
\T .r:1. V1:-JS 
Hol�orp , 
Sewrajsint;h 

0-1 van Kleef 
0?1 Struijlaart t� Vulsma 
t-t . MuisE�r 
0-1 ten Bosch 
0-1 Brugman J .T·. 
0-1 'Gaasterland 
1 1 s .. . 2� lI!'lOTilS-
t-t .Snel 
0-1 Brugman. J .Jll. 

-----------
. 2-\l 

Een e:•"Dor zoer koud water werd over 
Caisscc t. ui tgcigott';l;n. ·-W.onderlijk. Gm . 

half 1 0: maningen fifty-fifty. 
Vlasbloen was er uit en verL1or 
kansloos. Van der Spek nam al gauw 
genoe::;en met remise en Vonk speelde 
even zwak,zijn stelling werd ondergra
ven en hij kon opgeven. ( t-2t) • Maar 
in ·�e staart leefde hoop. Holdorp 
sch:,en recht op de overwinning af 
te st,ovcmen,maar kreeg remise en 
Sewrajsingh1c1ie o.i. in een gewon
n.m pionneneindspel stond kreeg he
laes CJC11 nederlaag te slikken. Vopr
r1i·:·n lw.•1° Couperus reeàs tot '·remise 
b:0sl0to�1,:·:1oest Ferwerda het hoofd 
h�J.it;el.1,ll8,TJ v.èL.Vos remise en moest 
: ·.k van •t Riet zijn Dver het b ord 
W8n:1Gl·a01·'!.e koming omleggen. 
D::• p;i.rtij van de B eus was int ere s-
s r •. nt -v'o'.'r �0e,slrnenten-naspeurders. 
Hij z èt"tc: zijn tegsnstander mat en 
••.:c>t WF;.a.rschijnlijk niemand d:Jet ,hij 
r'J.rukt') dc.arn6- t0ch zijn klok in en 
de vlac viel! N-::rmaliter kijkt nie
mancl 1:1Ger naar de klDk als er mat 
w:>rd-t r;egeven. Wie won er nu? We 
hc·bben 

-
over deze z2ak ·nog ceen '.lver

lsg eehacl •:mt de böndswedstrijdleider 
elders,'.lnJer het laatste nieuws zul
len we u Vf!"l de beslissifl[!: op de 
11·:-cste 1.:i�()11cen ! · 

Or�rzm1k 'Van deze nederlaag! O.i. had 
Caissn een volk,::ncn 8fÏ-day. 
Van de ze te,;cnslag zal de Volewij
ckers op 30 dGce2'.lber de wrange 
vruehtu:'l :Joeten plukken ;Càissa 1-
zal zich herstellen! 

Be�������g��������g� 

Geroyeerd wegens contributieschuld: 
A. de. Gr13,af 

JB:eadnnkt: A.C.B>oonstra 
(cte heer Roonstra heeft 

zijn ccntributie betaald) 
Nieuwe. leden; 

R. de Vries (terl.lg uit 
mil.dienst) 

J.P.Oudmaijer. 
?? Zadel 

alle nieuwelingen :hartelijk welkom! 

Ledenstand: 46 - 2 + 3 = 47 

We naderen de 50 ! . 
. :· __________________ .:.,. _____________ _ 

. 

Vo ir cle statistiek: 

Op·9 dec. liepên 7 leden naar 
huis oord en stukken op de 
tafel achterlatend; we willen 
ze even gerust stellen - bang 
als we zijn dat ze in onrust. 
verder leven - de w.1. heeft 
alles opgeruimd! 

Voor de statistiek: 

·� 
· We hebben pas 3 leden met een 

baard en O met 'een snor;die 
verhouding gaat' scheef lopen! 
Als we g�,8d geinfol'l".eerd zijn 
zal Alberts· het eerste lid mét 
snor werden. 

--------------------------------' ' ' 

Stand voer c�e S. G .A • ! cup: 

1 ·• Lasker 2 2·. Caissa 1 
3. Probleer:r 1 

gesp. 
' ' 
' ' 

In deze viertallcnpoule wordt 
a.s. èins�ag gespeeld: 

Caissa - Het Problee� 

Omdat de b::·rr1.punten tellen ( ! ) 
mDeten we minstens 2t bordpunt 

"halen. 



g�g�g�H=��-g�_g����ggmg�!1ti� 

(Caissa' 1) �· E!fE!!..· gel. verl, pnt 

1 • De Pion 1 4 4 0 0 8 
2. Zukertort 1. 3 3 0 0 6 
3. Caissa 1 4 3 0 1 6 
4. l'illieuwendam 1 3 1 0 2 2 
5. Volewijcjj:ers 1 3 0 1 0 1 
6, Kromhout 1 3 0 1 0 1 
7. Tarrasch 1. 3 0 1 2 f 
8. W'meer 3 3 0 . 1 2 1 

. -

(Caissa 2) i:;esp. a,ew. gel, verl, pnt. 

1 .• Caissa 2 2 2 0 ö 4 13t 2" ZukertiJrt 2 2 2 ·o 0 4 1 1 
3. : Maacabi 1 2 1 1 0 3 1 1 
4. A.G,T, 1 2 1 0 1 2 12 
5. ·wëesp 2··· 2 1 0 1 2 10 
6;. Là.ndl/Col. 2 2 0 1 1 1 9 
1-. Energia 2 2 0 0 2 0 7 
8. Ons Huis/PKP 2 2 0 0 2 0 6 

(Caissa 3) gesp. gew. gel, verl. pnt, 

1 � DOS/SVD 2 2 2 0 0 4 14 
2.: Nieuwendam 3 2 2 0 0 4 13-! 
3,·de Pion 3 2 2 0 0 4 12 
4. Kromhuut 2 2 1 0 1 2 12 
5. Het Probleem 3 2 1 0 1 2 11 
6. Zukertort 3 2 0 0 2 0 7 
7. Caissa 3 2 0 0 2 0 6t 
8, Oosten/Toren 2 2 0 0 2 0 4 

B!l,jde stànden: . 
Caissa: 1 heóft uit .']. wedstrijden 6 punten vergaard, Voor hot behoud van 

het hoofè.klassersohap !'loeten we mikken 0p 8 of 9 punten, Op 30' c1ec. kan 
bij eeh! bchocirlijke inzet het sald9 r�ct 2 punten verhoogd w::irden, We zouden 
dan nst v�'or Nieuwjaar op rozen zitten. Dan zi.jn 5 van de 7 wedstrijden 
achter do rug. Resten noc die tec:;en Kromhout en Zukertort. 
Caissa 2 heeft de volle winst: !f uit 2, Ook c1at ziet er gez'.md uit, Om 
in de eerste klasse te komen,PJ::oet Caissa 2 bij de bovenste vier eindigen! 
Caissa 3 wac ht nog cp cle eerste :)verwinning',clie zeker komen zal, We heb
ben er enkolo spelers bij gekregen,clie ons derde· kunnen versterken! Degra
dere4 is or in deze afdeling niet bij! 

KOL'1endo wedstr\jden: di 

di 
di 
do 
di 

.-.-.-.-. -.-.-. -. 

16 dec, 
' ' 

23 dec, 
30 dec, 
15 jan. 
20 jan. 

Caissa 2 - Ons Huis:/PKP 2 
Caissa - Het Probleem (beker) 
Nieuwendam 3 - Caissa 3· 
Volewijckers 1 - Caissa 1 
Landlust/Columbus 2 - Caissa 2 
Caissa 3 - Het Probleem 3 

• 



• CLUBCOMPETITIE =============== 

Stand na de 14e 
ronde 012 2 dec. 

1 • V1asbloem 70-726 
2. v.d.Spek 69-647-t 
1).. de Beus 68-642 
!Il. Couperus 67-642 
5. Sewrajsingh 66-593 
6. de Vos 65-571-t 
7. v.Steden 64-565 
8. EiJgenbrood jr 63-547 horl. 
9. 

10. 
11  • 
12. 
13. 

() ·14. 
.. ·15. 

1 6. 
17. 
18. 
;9 • 0 

. 20. 

2'.2? 
'>2' 
23. 
24. 0 
25, 
26" 
2·7 0 

28, 
298 
30. 
3·1. 
32 ' 

)33" 
34. 
35. 
36. 
37-
38. 
39. 
.:�Oo 

!J'."Î Il 

4.2 0 

l'Tog 

Ferwerda 62- • . •  
vµn Hulst 61- • • •  

v·. 't Riet 60-528-t 
v.d.Vos 59-481 
Peters 58-472-t 
Holdorp 57-469 
Vonk 56-448t 
van Dijk 55-434f 
Neidig 54-428 
Lagendijk 53-41 5t horl. 
Koning 52-404i 
Serlijn 51-388 horl. 

Eijgenbrood 50-383 
Frensdorf 49-372-t 
v,Ollefen 48-336 horl. 
Zadel 47-335 
ter Heege 46-332 
Zeven 45-324t 
de Vries 44-321 JL 
Alberts 43-32ot 
Broersi!la 42-311 horl. 
Eof'ti11r; t. 1 -31 1 

Zegerius 1.f0-309 
Schipper 39-309 
de Jong 38-306-t 
Oudmaijer 37-294 
Barend regt 36-281 horl. 
Meijer 35-257 
den Hertog 34 -231 
van Veem 33-227 horl. 
K1ein 32-218-t 
v,d,Linden 31-192 
Grootveld 30-184-t 
Bakker 29-1 41 

niet ingedeeld: 
Booyenga 
v,Oostveen 
Kok 
Al ons 
Swart - horl. 

Ons commentaar: 

Koploper nog altijd Vlasbloem, Toch 
hebben twee achtereenvolgende neder
lagen hem wat in toom gehouden.Toch 
ligt hij nog 80 punten voor.Goede pres
taties van Couperus en Sewrajsingh; 
indringer Eijgenbrood jr. scoort ook 
menig punt. Van 't Riet zit nu in de 
tweede groep,maar komt zeker terug. 
Vonk en v.d.Vos hebben moeite bij het 
stijgen.Opmerkelijke presitaties van 
N·eidig. Van Dijk komt er weer aardig 
in. Fransdorf zit in de lift naar bo
ven,maar het gaat moeizaam. Ter Heege 
heeft het waarschijnlijk druk,we misten 
hem de laatste weken, Iedereen wil in 
1969 nog even op do foto? Alberts wis
selt sterk en zwak spel af;Broersma 
hebben we de laats·te weken gemist. 
Schipper is nog niet de oude ;Rob de 
Vries,weergekeerd uit de militaire 
dienst ( met baard ) behaalt leuke re
sultaten,o,a. winst op Barendregt. 
Deze laatste staat veel to laag;is 
slecht op de club,maar goed in bonds
wedstrijden. Van Veen,woergokeerd als 
getrouwd man,zal wel stijgen, Verder 
onderin een aantal nieuwolingen,die 
enthousiast spelen en zokor vorderin
gen zullen maken. Eefting doet he t 
van de nieuwelingen het boste. 

j,l,Dinsdag puilde de zaal uit. Van 
Caissa waren 34 leden present,daarbij 
nog de 12 man van de- Pion! 't Was weer 
ouderwets goed bezet, 

Animo nog steeds groot! Dank allen 
nog aan het besluit van do ledenver
gadering: wie partijen speelt,die 'n 
schoonheidsbeoordeling kunnen ondergaan 
geve die aan Vlasbloem;er is een prijs 
beschikbaar voo� d� pesto partij. 

.-.-. 

Getrouwd op 21 november: 

Reint van Veen 
en 

Gé van Til 

Hartelijk gefeliciteerd! 

Van Veen,wees zµipig op je damel 

.-.-. 


