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Aan de start ! 
=====-�---

Bet fluitje van.de bootsman snerpt�""alle hens'aän.dek! Dat be
tekent voor een schaakclub: de winteraktiviteiten staan.wEler voor de deur, 
Onzé eigen wintercompetitie ,die alweer enkele ronden oud is ,de bonds
competi tie, die op 6 oktober voor Cais.sa start. De manschappen zijn geteld. 
Een lichte conditietraining is vooraf .gegaan. Nu dan,,,volle kracht voor-
uit! · · 

Na het zomerreces hebben we nnkele gez;ichten gemist. Penningmeester 
Serlijn :herstelt maar langzçi.am van een longen,...:óngemak; Broersma ligt in 
het ziekei:ihuis na een operatie; Alberts moet enkele dindagen werken; onze 
lrnffotograaf ter Heege heeft vast en zeker ·belangrijke opdrachten;Peters 
iR ongetwijfeld nog hard aan de studie ;Bakker kan ook nog niet komen, De 
ré'Rt van de leden mochten we ontmoeten! 

Er is nog niet zo veel kopij, In "De Band 11 kunt u lezen,dat uw afge
vaardigden naar de gedelegeerdenverga_dering zijn geweest op 21 september. 
Als hooc;tepunt van de avond beschouwen we het moment,waarop Caissa een 
schaakklok rijker werd door het kampioenschap van Caissa 2, D8r zit misschien 
wat in • .  ,tl.lle teams laten d.egraderen en het jaar daarop kanpioen' laten wor
den, Alles ter aanvulling en vernieuw;tng van de klokkenvoorraad. 

Van het ledenfront ook enig nieuws.Zie de bestuursmededelingen. U 
kent allen ons ideaal • • • • •  op naar de 50 leden! 

De jaarvergadering duurde weer minder dan een_ uur. Niet dat we de 
monden gesnoerd hebben,maar alles v:e.s terdege· door het bestuur voorbereid, 
D.an behoef je ook niet zo veel te praten. De bpe).rnricontrole moest wegens 
z.'iekte van de penningmeester' even worden uitgesteld, U hebt dus nog de 
definitieve cijfers te goed, 

·De competitieindeling is nu ook bekend, Caissa 1 zal het zwaar· 
krijgen, In de eerste ronden moeten twee sterke teams bestreden worden, 
t.w. Max Euwe Morphy 2 en VVGA:2, We z1jn benieuwd" Caissa 2 zit in een 
vrij pittigè 1e klasse-afdeling,terwijl Caissa 3 in een kleine 3e klasse
groep geplaatst is. Elders zegt de w.l� hier meer over. 

En nu in de startblokken. Veel animo en vaal strijdlust toegewenst 
in dit nieuwe seizoen. Help uw bestuur door present te zijn! 

• 
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Caissa 1 heeft in de hoofdklasse 

zi ttcm pittige tegenstanders blj. 
9 competitiewedstrijden te spelen. Daar 

Q�i§§p 1 ontvangt thuis: 
Max Euwe Morphy 2 l 1 · 
V .V.G.A. 2 2 
Watergraafsmeer 2 4 
De Amstel 1 (Uithoorn) 6 
VAS/ASC 3 8 

Caissa 1 gaat op bezoek bil: 
De Pion 1 (dinsdag) !3l Nieuwendam 1 (dinsdae;) 5 
Zukertort 1 (vrijdag) 7 
TAL 1 (dinsdag) 9 

Alle wedstrljden op één na (Zukertort) worden op dinsdag gespeeld. 
Tussen <1e haakjes hebben we aangegeven de volgorde van de te spelen wed
strijden. De eerste vier wedstrljden. zijn niet mis. · 

.-. 

Caissa 2 is o.i. in een vrij zware 1 e klasse ·afdeling terecht�ekomen. 
Wij spelen in 1 B en zowel 1 A als 1 E tellen 5 eerste tie.ntallen. In 1 C 
en 1 D· ,die allebei één team niinde'r ·tellen, zien we maar twee eerste-tien
tallen, 

ili!J_psa 2 ontvangt thuis: 

A.G.T, 1 11 1 
MaxEuwe Morphy 3. 3 
A,P,G.S. 1 .

. .  '. 5 
VAS/ASC 6 7 

.-. 

Caissa 2 gaat op bezoek bJj: 
; :·'. ' . 

. Het Zuiden 1 (maandag) ( 
P,C.B, 1 (dinsdag) (2

4
� 

Weenink 1 (dinsdag) (6 

Caissa 3 spee.;Lt. in de 3E\ klasse B,waarin 6 teams zijn. ingedeeld, 

Q.ê.:!!k"1§.. 3 ontvangt thuis: Caissa 3 gaat op be�Q.ek bJ.l.L 

Zukert0rt 3 
DOS/SVB 4 
Het Probleem 2 

Het· Witte Paard 2 
u.s. 2 

( maa�dag) ( 35 ) 
(dinsdag). ( ) 

Slechts 5.wedstrijden dus. Caissa 3 moest ons dit jaar maar eens .een 
klok leveren door een kampioenschap·! 

.-. 

In het hele seizoen spelen we' dus 9 + 7 + 5 = 21 bondswedstrijden, 
.-. 

Bestuursmededelingen 
=���-�==========-== 

Bedankt als lid : R. van Veen (druk werk) 
Nieuwe leden: F.A.H.van Bruggen en D.J .Appers (hartelijk welkom 1} 

. -. 

Het bestuur is verheugd over het besluit van vriend Kok om, 
nu hij van Den Haag naar Utrecht is verhuisd. toch weer' aan onze 
aktiviteiten (club + bondscompetitie) te gaan meedoen. 

· 
. .  

Over de gedelegeerdenvergadering kunt u lezen in De.Band. 
Elders in dit.nummer behandelen we èen wijziging in het competitie-
reglement.. · 

De ledenvergadering stelde de contributie vast•op f 1.- per week. 
Studerenden 50 ent. 



v. 't Ri,Jt 
Eiji�::-·1î1)r·o(Jcl jr. 
de '!-os 
St:-'1.·r1"é1j s_ingh 
.... J.5.-..!os 
() ·'."">lJ_p-:J rus 
v. cl. S;)eJ.c 
Vlas 1J -i Oè �:-· · 
l-Ialclor�o 

. Vonk· · · 

Euwe 'M. 2 
0-1 
0-1 
0-1 
t�t 
1-0 
1-0 

Repko 
Bödeker 
v.Oosterhout 
Kroon 
de Leeuw 
Ouwe hand 

1 1 0 2-r v. s 

t-, Lub 
0-1 v .Vugt 
1-0 v,d.Vecht 

De start was niet best .Misschien' werpt u 
tegen, dat de nederla.ag toch· :,iaar hee 1 erg 
klein is tegen een serk r1.E,J'1,2 �!aar we 
dienen toch wel in het oo&; te houqen,dat 
·'.?r in onze 4t punt toch wel kle.ine. ge
schenkjes zitten, De kop van ''IBr'î2 .was 
voor ons team te sterk. Van 't Riet heeft 
r:::.0cn vuist kunnen 'llaken,de junior 

·
:verloor 

kansloos en de Vos moest 2.ls luatste ook 
het hoofd buigen .Invaller Vonk ( voor de 
Beus ) scoorde een vol punt. Holclorp,di8 
na'.J.r z.�jn zeggen de laatste i;iaanden geen 
bord hN1 ,�ezien·, verloor kansloos • . We wa

. ren in de veronderstellin:;,dat hi_i voort-
durend in training bleef door het spelen 
va.n c orre sponclentiepartijen, Zijn score van 
vorig jaar most -toch go(:venaa.rd worden! 

·v1asbloen,pas wat hersteld van een griepje,v.d.Speken Sewrajsingh·,onze 
drie grote :nannen,moesten tevreden zijn met reoise, Couperus en v,d,Vàs pep
'ce"l r"lkoar op en vormden de goede middenlinie ,al kroeg Couperus mee r � dan 
hij ver�oinde (eigen uitspraak ) 

IC'.l!i�3_ndc_ bondswe dstri,iden : 

clinsc.1o,g 20 oktober thuis 

r1ins-c12'.�/:S 27 
' ' 

- thuis 

è._i11.s�1ar_� 3 n.ov. thuis 

c!.ir1scl af�� 10 nov. uit 

(1ir1scl,:lt:: 17 nov. uit 

•. 
-

.-. 

Cais.sa 2 

Caissa 1 
Caissa 3 

P.C.J3. 
. De Pion 2 

A.G-.T. 1 
v.v.·G.A. 

Zukerotrt 

-

Caissa 
r< 

• vals sa 

2 

1 

2 

3 

.'.)2.issa 1 knn z�in borst natmaken; na het sterke M.E ;,l-1. 2 moeten achter
,,,errrnlgcns de ka.r,1pioenen ven het vori,o: jaar V .V .G;A. 2 en De Pion 1 be-
str·c:Ö.,311 1·rcrden , Wie sprak er o'rer een -ru_stig begin? 

· 

. - . - .  

''Il+ 1 Ci "Or'p-'tl· t1' erE' ·'lc· r0ent �-�-::--.:...._·�- -' "; ';,:; �;'-' " . 1  
, E:d:. :.ütspolcn van een afgebroken partij ).:toot geschieden in het lokaal 

v,"E het tümtal, welks spele r de v'..:ortzetting niet heeft verlanisd, respec
ticvel:<jk in het lokr·,al van de thuisclub,indien beide spelers willen uit
::pelen! 

Het l:i.atrJtrc; d<èel van de zin begrijpen we goed ,met het eerste deel hebben 
"'·' :•Yl.i�,, : 'Oei teJ We zitten namelijk nog st0,eds te zoeken naar een mogeiijk
licid, :1"tarb;,, iién der spGlers niet vGrlàn{;d te willen uitspelen.Voor ons is 
rr ;;"n ···.·- --1�" -'�i-1 Gndcrp ·-no r l�i1.rhe1'c' 0p0''-'lven1 ·� '-�'-<--" _,.cj,r_�J_ c;l, -:�� .._: ·� �-1 L-:.t::! .!.",r'- � • • • • b'--

-
• 

Sp·::.•;l il: ·[:hv.is,dan r10,.:t ik oppassen,dat ik de partij niet bij c1l1' tegens�tdner 
·· c;.c:t uitsp-::len. I.s de partij afgebroken,dan vrRaC ik hem snel",wilt u.uit
sp.,1211; z:-,cc hij nee, ik claim remise of winst dan wil liij niet ui tspelei:i. Ik 

· .{], ius il.:: zou naar he�1 noGten :;aan op zijn c lub avond. ·Ik kan nog c1ie ;z;laim 
1·ei2;er€rn;htj handhaaft zijn clainl De enige manier om ·van een reis naar de 
tt�[�·enpn,rtiJ c.tf te ko1nen is dan 1�1. i . . .. arbitrage vragsn. 
We ::oljjvEm het een duistere zaak vinden! 



Clubcmmcti tie 
== :::: :::::::..-: :::: =::=:::::::�::::.;:: ::;::=:::::: 

Stand na de 5e ronde 
.� ·�<�S�.P..�J�+�� .�C?.P�,2 ___ Ol{� . .!-

1. Kok 70-252. 
--2. v.'t Riet 69-236 

3. Vonk 68·-209 
4 • SG>r:ra;j flinJh 67-202 

· 5. dG VoB 66-191 
6. v.�.vos 65-190 
7. Eijgé;nbroodjr, 64-188 
8; Couperus 63-172 

9.. • • • • • 62- • • •  

1 0 !__���---"!---·------- �· 61 - • • • 

11 • van Hulst 60.:::-:-:-
12. de BouB 59-165 

.13 • BsJ:-c:.:r1c1.T'ciGt 58-14 6 
1 ·1· • 

· Omlr:1aijGr 57-14-0 
15• v;d,Spok 56�128 
16• N�idig 55-123 
17• dG Jon:.: 54-122 
18• Swart 53-120 
19• Appors 52-118 
20, fä',.··on1Jrood 51-115 
21 • z��l:;"fus 50-112 
22, Vl�BblOGB ·49-t11 
2 3. Lacentllik 48- 97 
21[, ZGVOll 4 7- ·95 
250 v-.Oostveen 46-. 93 
26, v.DijL 45- 87 
27, de Vries 44- 87 
23. v.'Jruc2;en 43- 82 
29, 8ilcr•nn 42- 79 
30. Serliin Lf1- 74 
�-v-:slëdén· 40- 13 
32, Holdorp 39_; 70 
33, Schipper 38- 69 
311, Albcrts 37- 68 
35. Br·Jerm:•a 36- 67 
36, Ecfting 35- 65 
37·, Koninç; 34- 61 
38·. Schr;itz 33- 58 
39, v,Ollefen 32- 54 
Lf0, Fr:msc�_orf 31- 50 
41 , Griinbguer 30- 30 
42, den Hertog 29- 30 
43. Meijer 28- 25 
44, v,Zadel 27- 21 
45. Bakker 26- 18 
4 6. ter .Heof;e 25- 0 
it7-. Peters· n.i. 
11,8. Booyenga n.i. 
f{.9. Alons n.i-, 

• 

;·· 

Jlîa de eerste 5 ronden komt er al wat tekening 
in de strijd, Utrecht,in de persoon van Kok, 
voert de slagorde aan! Leuk,clat hij weer mee
doet ,Maar hij zal zijn eerste plaats nog waar 
moeten maken in de Btrijd tegen de sterke man
nen. Verder bovenin geen indringers,of het zou 
Vonk moeten zijn,die vorig jaar op de 15e pl. 
eindigde, · · · 

In de 2e tien komen de opzetters • • • • de Beus, 
die al hoger hoeft gestaan,v,d.Spek en Baren
dregt, Indringers hier Neidig ém • , , , , • •  onze 
vriend de Jong.Laten wé dan ook Oudnaijer niet 
\rorgcten. · · - -
In de 3o tien hoort zeker Vlasbloen niet ;maar 
ook dat zal spoedig anders worden, Een Blech
te st8.rt en het twee-welrnn-p;edwongen-verzui1 
hielden hem wat terug. Do v:ries iB heel matig 
gestart,maar komt wel weer bij. · 
·De voorzitter startte bui_tengewoon ;;mger, even
als FrensdorÏ ,die zijn 'draai noé; niet kan vinden 

"Nieuweling" Appers doet eht leuk':nieuweling" 
van Bruggen speelt nog wisselvallig,maar zal 
zeker hoger komen·• · · 
Leuk zi;jn _weer de reBu:j.taten van· John Zegerius, 
die verràssend uit de hoek komt. 

·Veel meer ze:ggen we niet,c1aarvoor zijn we nog 
in e.en te. vroeg stadium.Over enige weken weten 
we meer. 
T.ot. dan! 

.:: . . . . .. . . . . . . ... . .. . " . " . . . 

Laatste nieuws 
============== 

uitslagen hoofdklasse 1e ronde: 

W'meer 2 - Zukertort 1 
C.ai.ssa 1 - M.E,M, 2 
VVGA 2 - Tal 1 
de Pion 1 - VAS/ASC 3 
Nieuwendam 1- Amstel 1 

5-5 
4t-5t 
3t-4f 

4-5 
4-4-

Eni:;Bzins verrassend zijn deze 
uitslagen wel! 

Op bezoek geweest de heer Eilerman; 
hoQ:ft toegezegd lid t e  zullen worden, 
Ook hartelijk welkoè"ll 

Serlijn gaat langzaam maar zeker vooruit. 


