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N 1 EUWS 
W.Eijgenbrood 
Pythagorasstraat 51 -tel. 57178 
secr/penn: L.C ,Serlijn 
2e v.d.Helststraat 38 hs 
Gem.giro C 2882 t.n.v. S.V,Caissa 
maandblad no. 158 - januari 1970 

. 't Is - zo halverwege het lopende seizoen 
voor uw redakteur een prettige bezmgheid 
een clubblad samen te stellen,waarin hij onder 
het hoofd "Jil\ondswedstrijden" niet anders dan win 

\ overwinningen kan verslaan. Zelfs het derde een 
van Caissa pronkt met twee overwinningen! 

. 
lid 

,Bestudeer de overwinningenreeks,maar laat 
v.:ioral Caissa 2 zich niet inbeelden,dat 't 
al kampioen is. 
Vriend Heijer,ijverig propagandist voor de 
13ond van Correspondentieschakers vertelt ons 
in sen artikel iets over komende evenementen. 
De clubcompetitie neemt ook weer eenhele pagina, VanzelfS!Jrekend! 

Vlasbloeri is van de troon gestoten. Couperus heeft aan de top ge-
staan en E�genbrood jr. vindt,dat zijn naam 
o zo nodig ook op .de beker moet staan. Je 
moet toch je vader de loef afsteken. Wie 
er na de- ronde van 27 januari bovenaan staat 
is nog niet bekend op het moment, waarop we. . 

win dit alles .schrijven. We verrnoeden,dat de ,club-
cen competitie ook dit jaar weer zeer spannend 
lid gaat worden. 

Intussen hebben we al twee slachtoffers van 
het zo langzamerhand"beroemde" invaltlerssys ... 
teem; Sewraj singh en Eijgenbrood ji· .mogen , 
niet meer voor het eerste spelen. Het club� 
blad van Watergraafsmeer publiceerde een de• 
gelijk artikel over deze zaken. De samenstel
ler stelt heel sterk,dat er geen sport is, . 

waarin je in een bepaald seizoen na uitste- .. 
kende prestaties niet in de top mag meedraai-
en, E, 





C )11.P'�YllS 
-;7. Steden 
r ·t,3rs 
'.;'" • })ijle 
;\• � i -_li:_; 
S2rl'.jn 
;��jG;en'crvodjr 
Frensdor:f 
ICcnir1g 
:Ba ren'regt 

t-t v.d.Kruijf 
1-0 Wijna nds D. 
1-0 Hoek 
t-t Langendijk 
2�2 Kolk 
0-1 Twigt 
1 -0 Pa.lstra 
J -0 Wi tlo.,;e 
1-0 Rooze 
1-0 Wijnands G. 

7t-2t 
E<"n ui te lag, éiie iets hoger uitviel 
dan we verwacht hadden. Vooral onze 
St. a�r+ 1 ," ... , '·'T •mede •lui· t 1° l'l h 0t c.;, v �-e-_;;c:-, __ ·_-,-.:, i b'-', ... e 
zakje. Alleen Serlijn was totaal van 
sl2.g. _ }Vlet !S -::.verv1innint;'en en 3 remi
ses bleven we toch nog duidelijk de 
·�:eerr:1eror_:_. �1I2t drie gespeeld en 
..1rie g-3�-,�onner1 voelen v12 '.Jns prettig 
vJat êlc: :çrcj-:-�otieka.nsen Ciangaa,t. De 
b ?v::nst·:: vier van de 8 achtmedegega
·"11{::ciar1 gs,8,n 119_0,r de 1 e klasse. 
V?,n de twee partijen,die we vrij regel

·ati,3 :::av·.1ca hebben , was die van Ba
rc<:'.E'.r:;o;t zeGr zakelijk. Hij cing recht 
-,;:: !-iet �. Jc: l af. De te,senstander van 

vn n Ste.:<en ha d o.i. remise kunnen 
h:n,'lEm ;hii �:oet het <?indspel van ko
nin 0· + p L:nnen iets beter gaan be-
b· ?rsc:m. Tenelotte ,ahreer een pret
tic0 wGJstrijd t8gen prettige mensen. 

1 6 decc.rfü2r '1969 
r,., lff'n-ve -� c. tri·)<� 
z92c ·'� -Eet Prohleer.i 
1lasbloc-n 0-1 Oostvoorn 
'' o 't ::zist 1-0 Hof'neester 
E�llorp 1-0 Bövc'r 
·'L V·Js 1-0 Ploeger 

3-1 

IJ_�\"-1r ;:1eze ovcrv-rinning is Caissa in 
h•'tf'•r poulo ci ls eerPte g2ëindigd en 
':'.'.''2.t over naar de 2e bekerronde . 

1Tlas.bl:J,:_�:�·. �_,.12�.s ;Jvc:r zichzlef zeer C>n
tr.,�eden; ·Do VGs speelde een de ge lij
"'" p:=crtij. Holdorp nar.i het volgens zijn 
Zcè0,;'Gn te caklwlijk op,kwan even in 
'•.' knGl,>:ias.r won toch. Van 't Riet 

b.;··hrèalr1e c en rco;;elnatige overwinning. 

23 december 1969 
Nieuwendam 3 - Caissa 3 

Dekker 0-1 Eijgenbrood jr. 
v. Waardt 0-1 Koning 
ter Beek 0�1 Lagendijk 
de Vries 0-1 de Vries 
Jurgens 1-0 n.o. 

E 1 ' . v. s 2-2 Zeven 
Jeronimus 1�0 Eefting 
VdD 1 1 s1· • •  ungen 2-, c upper 
Fiolet 1-0 Meijer 
Harmsen ___ Q=l-��n Veen 

4.-6 
Een wedstrijd, die na de· 1 e zitting 
niet beslist was. De n.o. betre:ft 
ter Heege,die niet verscheen. We 
hebben hem op de club ook een tijd n 
niet gezien. Wat is hier aan de · 
hand? We zien '.JVerwinningen van 
Koning en de Vries en staartman 
van Veen. Ee:fting en Meijer trokken 
aan het kortste eind. Op het eind 
van de avond werd met de stand 4-4 
afgebroken. In een 2e zitting had
den Lagendijk en Eijgenbrood jr. 
slechts één kwartier nodig om de 
ee.rste· overwinning veili& te stellen. 

30 december 1969 
De_ Volewljckers 1 - Caissa 1 

Schelhaas 0-1 v.d.Spek 
Ka!'lstra 0-1 de Beus 
Droste 1..-0 v. Steden 
Scheltema 1-0 v.'t Riet 
Munting 0-1 Ferwerda 
Kok 1-0 Vonk 
Bouquet 0-1 v.d.Vos 
Muller . t-t Holdorp 
v.Rheenen t-t Eijgenbrood jr 
Moes 0-1 Peters 

4-6 
Vlasblmem was ziek en de Vos in 't 
buitenland. De strijd tegen de Vol. 
is geen walk-over geweest. Van de 
oud ASB-clubs,die we ontmoeten in 
deze competitie,o.i. de sterkste. 
Met deze overwinning hebben we nu 
8 competitiepunten en dat betekent, 
dat we in de hoofdklasse blijven,om
dát we bij de bovenste vier eindigen. 
De.nederlagen van v.'t Riet en Vonk 
@n·va,n St@à@n kwamen een hpet;je als 
een koude douche. 
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Ve:rvolp: bondswedstr\iden 

5 ·anuari 1 70 

andlust Col. 2 - Caissa 3 
Corneliss·e 
Rosier 
Feij. 
PAening 
v.d.Wal 
Zegwaard 
Kuller 
Rouwerhorst 
Ga se 
Goudsbloem· 

1 1 . - . :.r'""Z.. D oup e.:rru.s 
0-1 Eijgenbrood jr 
0-:-·1 va :il... Hulst 
1.:..0 Peti,).rs 

1 . 
1-'0 Kon1ng 
1 -.o Frensdor:f 
o-1 Êijge.nbrood sr 
t-t Neidig 
0-1 Barendregt 
0-1 Lagendijk 

'· 

•. 

22 ;ianuari 1970 

Kromhout l - Cai§Sê, 1 
v.d.Fluit 1-0 v.d. Spek 
Schol ten · 1-0 d·e Beus 
Snoeks 0-.1 Vlasbloem 
Lageweg 1...:0 de Vos 
Muller v. 't Riet 
Schol ten jr 0-1 Ferwerda 
Berkhout 0-1 Holdorp 
Siecker 0-1 v. Steden 
Colenbrander 0-1 Vonk 
Godfroid 0-1 v.d.Vos 

-------

3-6 
Deze avond een zwakke kop en een 

Een dubbeltje op zijn kant.We begrijpen sterke staart. V. d. Spek raakte 'n 
nietgq&d9waarom on�e tegenstander op centrumpion kwijt,de Beus ging langs 
de onderste ··plaats bivakkeert. Als we allerlei ravijnen en stortte er in. 
b ,v, met 5t-4t verloren hadden, waren Mas.r de staart liet geen steek val-: 
we niet verhaasd geweest,.Orts middenrif• len, De verwachting is,dat ook van 
liet .l:\et geheel ·afweten. · Frensdorf, . 1 t Riet zijn partij gaat winnen.Hoe-
wiens. partij we konden volgen had een · wel Kromhout troosteloos onderaan 
1100.rd:..aanval,maar was te haastig!Van sta.at hebben we toch niet de indruk, 
Hulst ,.was het eerst klaar en Baren- dat dit team zo vreselijk zwak is. 
dregt' :na.akte er '0-2 van , Maar nadien Zukertort heeft maar net met st-47 c•inà: het nie.t meer zo vloi; en via van Kromhout kunnen winnen. 3.f-·3l rriaakt Ei;jgenbrood jr.er 3t-4t van; Caissa is bijna aan het eind van zijn 
8.18 vad·er· en. zoon in één teàm spelen wedstrijdenreeks. Op 3 maart wordt 
kan d.e. vader ·niet achterblijven. Hij had ··de laatste wedstrijd gespeeld tegen 'ti.'b 'jzaael,dat zijn tegenstander hem 'n · Zukertort , 't Is een thuiswedstrijd, toren of:freerde,die hij gaarne verslond. 
3t-5t! De buit was binnen,Neidig.gaf 
•Jon bord vol ::itukken remise! 

20 .januari 1 970' . _ 
C::]issa 3 Het Probleem 3 

Lagendijk 
Koning 
de Vries 
Serlijn 
de Jong 
v,Ollefen 
Alberts 
Schipper 
Meijer 
v.Veen 

1-0 Mews 
7-t Roemër 
1-0 Anken 
1,...0 v ,Bentum 
1-0 mevr.Wieririg 
1-0 Kuhlman 
1-0 Vastenhouw 
1 -0 inevr. Wildeman 

1-0 Mercks 
1-0 Wiering 

9t- t 
Een uitschieter van ons derde. ·op 'n 
half punt na werd alles binnengehaald. 
Waren wij zo goed of was .de tegenstand 
zwak. Laten we er niet te lang over 
mrjmewm. Intussen is dit de 2e over- . 
winning in successie van Cai(lsa 3. 
Sle.cht begonnen,dlaar nu op tGJeren! 

____ ,__,,... __ 

�g!-��-SG!!::CJJ.)il 
27 ;januari 1970 

·Caissa Abcoude 
Vlasbloem 
Couperus 
v,d.Spek 
de Beus 

1 ! 
2-Z 
0-1 

0-1 

0-1 

t-3t 

Naerebout 
Elfrink . 
de Kleijnen 
Duin 

We zijn uitgebekerd! Abcoude heeft, 
dat wisten we,sterke kopborden, 
Dat hebben de onzen ondervonden, 
Hot wetd een débacle,met alleen 'n 
half puntje V-:Jor Vlasbloem. Van der 
cSpek en de Beus hebben het helaas . 

· ·de laatste 5 dae;en laten liggen, 
JV'"iaar CJ'.lk dat komt wel weer in orde. 

• 



fr :1'LJ'.l 1 
7L:t1-rert c:ct 1 

.·:r i -:·;:.x;·'ST;_·J r;;J··. 1 
�,; t �.�e t�r 3 
'T '.)l"\.·'T\JC�{3·rs 1 
l'.s.rr·ase.1'1 1 
.KrcI'll1out 1 

F ; 
6 
r: 
r:, 
r ,_: 

G 
r: 
( � 

G-0-0 
5-0- 1 
5-0- 1 
3�0-3 
1 -2-3 
1-1-4 
0-2-4 

: 0-1-5 

12 pnt, 
1 0 ' , 
1 0 , ' 

6 
4 ' , 
3 ' ' 
2 ' ' 
1 ' ' 

�:Ti2 1Jo" .. '""'..;!:� J_i;-; ,i:=�t:rsep steat h::__;_nêthr:taft 
zich i1-::. 6.c �-__ ::;sfdklasse, �,,rie er 011Q.3r 
st8.2.t d.c-,::.·1''..l·:

·
: cort naar d.e hcofdklF�SS8. 

De Pioï111 Z1_JJ{eri�ort e11 Caissa zijn ""T-=; i
lié; ;V.:-jl0vT�i;�l":Grs, Tarrr:tsch en TCro!·ri]1out 
·.J ,� gr2.::�c;rc·11. 

In do:F, h . . ,c.fdklcsse wordt nog één 
r•mde c:::s;:1cclC. VDor •linsdag 3 i�:Tt. 
::lt'-?�at C;.) }:_:_:;t i:::·rogra!lTIJCt: 

Co.i::·c:z: 1 - Zukertort 1 
de kasp �':�� Jo 2e pl aats ! 

Coissa 1 h�o:'.·t het goed gedaan.We 
weten,:' ot ':' " tegenstand niet al tijd 
\Tf:'<-I1 11r_·. ..lclcJ..SSGniveau was. De t,_:::gen
stanf in h!;t volgend s e izoen zal wel 
i.st� l12 fti:�::cr· zijn. 1v1aaI' zoveJ' zijn vre 
11�::-.:::, la1ïg niet. 
T.0t nl1 te· \·r�-::ren de 

,,.- • St �_:clGn 
_:i_t:: lJcus 

1 . 
� 
é. • 
0: ,' . 
,, ' • 

5. 
r 

• 
� 
' • 

3. 

�'."'< \..;TVTe rd2 
iicl:�crp 

2e 1<:::12.SSO i� 

Cn,issc" 2 
;· Lsc2:::--�:Ji 1 
VJees1) 2 
Z111';::·: J..'"'t :J:!."t 2 

4 
/. 
'T 

4. 
" ' 

.A.Cf.-�. i 4 
()lî� �-IlliG 2 4 
Lanc-1111e.t 2 r, 
Ener��;ic� 2 !\ 

bestrce resultaten : 

'3t uit 4 = 80% 
,1 J__ uit r = 75�b ..,. 2 
'� j_ uit r 75f,, ··r 2 = 
!r� uit f. = 75% 

<-0-0 G pnt 
3-1-0 7 pnt 
2-1-1 5 pnt 
2-1 -1 5 pnt 
2-0-2 4 pnt 
1 -C-3 2 pnt 
©-1-3 1 pnt 
0-0-4 0 pnt 

0 .�··J.r hi-::;r \IG0r: :]_(;- .b.OVt=:nst-8· Vier prO
':l::.:.verc-:;��1 11�v1r ::ls 1·e· klasse,de onder
ste 1.ri12r· !; J_i_j"".r.2n in de -2e klasse. 
Cc,issa. �2 ::.c�t 11et r:;oe:..1. Kon tot nu 
toe f>k' al tijcl met een vrij sterk team 
·)plroE1cn. :Sr sta.an nog drie -vredstrjjden 

op stapel . De weg naat het kampioen
schap is nog lang, We zul len nog 
moeten strijden tegen Maccabi 1 
(op 10 febr, thuis),tegen AGT 1 op 
donderdag 12 mrt.uit en tegen 
Zukertort 2 op 14 april thuis.De 
Z\vaksten in de afdeling hebben we 
gehad , we zullen nu r.ioeten bewijzen, 
dé1t v.re 't ln1nnen. 

Beste resultaten: 

Barend regt 

Eijgenbro od 
v,Hulst 

1). uit �· = 1 00% ! ! 
jr 3 uit 4 = 75% 

2t uit 3 = 83% 

3e klasse D 

1 ,D,�s/SVB 2 4: 4-0-0 8 pnt , 
2.De Ph·n 3 !� : 3-0-1 6 pnt, 
3.Niouwcndao 3 �- : 3-0-1 6 pnt, 
4 • Zuk.Jrt rrt 2 �: 2-0-2 ± :Qnt. 
5.CaLisa 3 4: 2-0-2 4 pnt. 
6.K:r.>1m··ut 2 4: 1 -0-3 2 pnt. 
7 ,Het Pr �J b lee ''1 3 4: 1 -0-3 2 pnt, 
8. O'�sten/Tr-ron 2 f • 0-0-4. 0 pnt. -!· • 

Caissa 3 heeft zich na een slecht 
bc_:::in ietwat heTst2lc1.,Zwecft nu in 
:'lc buurt vGn de fatale streep.We . 
clc:1chten ze: • • • •  tJieuwendar1 3 werd v(-.'r
slagen ,da11 kl1nnen er· zeker risier 
rJVGr\-rin11ingen V'_·lcen. GestreCten 
u0et n�fr w0rden te2en de n�.s 4, 
6 cm 8, 

-
·Kunen dcw.r� niet nog wat 

punten uitk · men? 

Beste resul�aten: 
EijgenbTc·,>1 jr, 100'.J'S 
La�endtjk 75% 

-----------------------------------

K--:-.men�Le wedstrijden: 

10 

20 

3 
12 

19 

febr. Caissa 2 - Macca'bi 1 
fe'br, Zukertort 3 - Caissa 
:nrt. Caissa 1 ZukcrtGrt 
mrt • A,G,T, 1 Cs,issa 2 

mrt o�,stcn 2 Caissc 3 

nr:teer dez0 clata in uw 
a�o11c�a ! 

3, 

1 



ClubcciqnrJti tio 
::::: := :...-::====:::::!:::.:.::: ::::::.:: =:.:::=::::: 

�.t{111 �-- - -rl:f'ç . .-cl..e 21 e ronc1e· 
c·· '' � ff.'�.111. •'n · 2.7 "a"'uari·· _ _:.:_.t;;..__�-··�_;-� d !t 

1 • v:tasbl:iom . 70-1 oo6t 
2. :i<)ijfi<:mbro'.:d jr. 69- 991 

3. Ccuperus · ·68- 922.1.. . 2 
4. do Vos 67- 878t 
5. v.d;Spok 66- 875t 
6.. v,Stodon 65- 853t 
7. do Beus · 61,- 852t 
8. Sowrajsin,;h, 63- 830t 
9 •. Ferworc".a 62- • • •  

1 o;, van Iiulst 61- ••• 

11 • Holc".orp 60- 812t 
1 2. v·. 't Riot 59- 778 
1 3. 1.r .c� .Vos 58- 758t 
1 J'" Vonk 57- 739 
1 5. Poters 56- 705 
16. Lagcmdijk 55- 675t 
17. Eijsenb,Ji.:-:;oc1 54- 666 
18:. van Dijk 53- 65!, 
1 9-•. . Barcnclrogt 5i?--.:c6;>0 
20 .• Koninc 51- 64 2 

21'. è.e Vries 50- 639t 
22. Frensc1orf �t9- 61 6 
23. Ncicli,c: -':-8- 572 
2L1.·. do J C�D(� !, 7- 546t 
25. Sorlijn !,6- 542t 
26. v,Ollo:fen 45- 523t 
27. Zeven 44- 516 

'28. Schipper 43-· 51'1 
29. Alberts i�.2- �T99t 

30. OuC:.r.o.aijcr ·t 1 - 498{ 
31 • E e:ftinc 40- t66 
32. Meijer 39- ·t60 
33, Ze,::;erius 38- "l56t 
3![ . •  van Veen 37- t,4 9 

35, 13.roersina 36- t,27 
36. van Zadel 35- '1· 1 9 
37. .. t9.:f Heege _ _  . 34- �. 1 9 

3·s. Klein 33- 316 
39 . ":�en Hurt J.; 32- 304t 
4.0. G:tootvolc". 31- 274· 
41 • Bakker 30- 231 

L1Q.7. lliet il1,�·3l0Glj· 
E J�)Y<1r1:sa 
v.J.)stv·>i'n · 
.. 1 :ins 
�-=�ic 

Vl•;sbl0•3l.l ·�och WG·Jr OQV0m;c<n.JG juüior, rlio 
tPL \n:cGn dJ lijst :c.,nv:xr rdG,LQ,,st J.inda.s 

d•J Vos 1·1t•3D v5Sr0aan. Di,; nc <iv rlaa c; 
ccostt•J he.� <i·J e ;rs.t"J plaats,i.ic.ar de 
tn•3e.iG plaat;s is fl''3.ai.\�QupJrus li_st :::ip 
cL lo3r.J·:; Bou2 •311 v.J • .  ;pGk,Ji3 het in 
1,3 °t"·l J l:>.1!.',tst.o 1:;(;Jstri j'l.;n blijk liJtsn 

li_; . .;on,ze�k:<:·:?-11 \:!:1t rif.· 011:_,z.�3 j.:>DGS vri0nd 
s,:;·.:rajsin;>,h blijJt vrij :0::instant sp;;l0n. 
v�n 't 3iG� sn v.J.VQS h�bbon h:;t coei
li j�� t-3 :�-5!1 èL�� -.:i.:111stor;_1,:;n·�,; j·3UJ;l. '.Vc..z.r�:1es 
r;·, nLt •::ill.on Zl�,;;èn,J1:.t v. ,,v:::is zslf 
QQ];: i1id t •. ;,"_;r t:it l•'• j,;,u;rl b0 h0Qrt . V::>nlc 
h;.,ft h0Jt lrulc • . . .  3t zijn Lcraarsbaan.Hij 
is t:>t 3:3 ::>11td.J�\:�ci11,::) �c�c::n��-�11, d.at j� bij 
h:t ::i1hLr1ijs nLt ' ... 11;.,a vc.:;:�1iti.: h3]Jt, 
,.,, .r QQ,;: n:i,� ;,:::t ·.•.;rlcn "::i :;t. La" :üJijk 
i,2 )JG:l :ip s·G::i.)t.iïij is .}, inlrin._s;r in 
�e t� ,Jd� srQ�P van tien. Vorhdu._s�nd is 
�·; :>pl..1r:.s V'.3.n B-"::.r·..;11·ir·31:;t. 
0vdr J n :::ip��rs 5�sprQkon • • • •  le t :::ip 
1c Vri,s. fJru .,kc0rJ uit Jisnst is hij 
Qn,_i lLlli j.c 1a.n c..,n b .,lJ.).)rli jlcJ .)püJ.rs 
b.J _Q:1n,11. J� J::in_ ia c.ri.a zijn ti·:,coJG 
j:._�U_:.::l b.J �:J1111:;"1. Bij __.1.;)·;t 11-:-t· prii.:a J.e 
1G.1tst3 "",.,;;:.:m; ·"'311 tiLcjc, "·;L:urst.Jllsnd. 
ia J, vori.i· v_o.n .�r:-nsl0x·f ;11 v<�11 l\l"·3ilif.S. 
û.)lc Ju>;:lijJr b.' ,ïnt tr: : ;  VQ:Jr tr,:..J .. :, to 
stij�jn. �lb0rts iss,lt TucJr ZJèr GQeds 
:.3t b:;r slo:.JchtG p.:.rtijJn af. In .fo st.c.art 
ont ___ Jst0n t�3 �)�·�rius,li.; Jo� z5�r nis-
s0lvGllic sp 0Jlt. riij ,01 t stu�k0n V::JQr

uit,1.i::i.:·.r is 110 _ ·t� ::i:istuii.1i:. :�r is i10, 
ni:;t .Lt z.3,Cfir

-
··c,t,n: \ll•:;s"zit s«:::i:r • •  :. 

hij 1!':.2. ;/G 11 J'S tG v; 3 l ;J1 Jan po.let h-a t 
n0 � ·,•Gl �-.;.ns vurJ_:;:,:.;t.-:;rt.i J.i t. ,Joll1ou:l•3n 
."·'. r JQllfl • • •  1 .• . ;t j: nLt :mt":::i:.li,,;:.n. 
t5TQ0rs.:...-1 st.�1t tj l·.O.·,c.Hij :�.)11 J; l.:t�tstG 
'_,�:.j�\:Gll l1iGt �-�J:.:'5il. V :,_n ".[_;,::.fl :;::·��;,t J.i. t::, 

_ 1_.:11.::z _..._ (;,�.� J:_J1,).J_:>• \Tc.n ?.t1·l-�l ::-:::.Ji.:..i.t ·:.:r J.)k 
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