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W .Eijgenbrood · 
·P ha.orasstraat 5 -hs. 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. 164 - november 1970 

We ztjn gestart! 

Een nieuw maandblad. Er is wel weer wat te vermelden. De start 
van onze teams in de bondsèompetitie,\'faarin Caissa 2 na 2 wedstrijden 
op 100% staat eri Caissa 3 na 1 wedstrijd op 100% , de moeilijke start . 
van Caissa 1, de wisseldne resultaten.in de bekercompetitie, enkelEJ 
standen in de. competitie ,de stand in de clubcompeti tie, een bijdrage 
van onze vriend de Beus en nog veel meer vullen de kolommen in dit. 
nummer. · 

. 
Twee van onze manneri zijn aan het '.kWäkkelen. Serlijn ligt weer . 

in het ziekenhuis in àbservatie. Het moet een hele .geruststelling . 
voor hem zijn,dat hart ·en longen goed zijn. Voor het uitkienen van dE; 
goede medicijnen wil de behandelende geneesheer hem dicht bij hebben. 
en dat adres is • • • • • •  het W.G. Broersma heeft een herhaalde breukoperatie 
ondergaan,maar is sinds enkele dagen \'feer aan de arbeid! Gefelici-. 
teGrd ! En tot spoedig ·ziens! .. , 

In de clubcompetitie is een verwqede stJl:lijd. gaande. Koploper is 
Vonk,diG het prima doet! Maar enkele qorifeeën laten het afweten. . 
.Komt wel weer goed. We hebben enekele .leden uit de standenlijst ge-, 
nor11en omdat hun afwezigheid (ziekte, werk ,e.d.) ze teveel achterop 
zou brengen. Zodra ze komen worden ze onmiddellijk ingevoegd. De eni
ge van wie we nog helemaal niets weten is ter Heegel Waar zou die 
kerel zitten. En hij heeft een partij schaak zo nodig om niet ten on
der te gaan in de :beslommeringen van het zakenleven! Come on,boy! 

Ons ledenbestand onderging geen wijziging,we tellen nog steeds 
46 leden. U kent toch .ons streefgetal? • • • • •  50!!! 

En nu • • •  lezen nJaar! 

He §illlliQltj��gg�f�lli?�;rp; : 
E. 

Tijdens de ziekte van Serlijn treedt Jan Lagendijk op als pl.v.v. pen
ningneester;girobetalers blijven op de zelfde manier doorgaan;mevr.Ser
lijn bezorgt ons de binnengekomen giro's. Het seccetairiaat wordt tijde-
lijk W'3.argenomen deer de wedstrijdleide:i:. : 

De controlekomrriissie zal nu spoedig gevraagd worden de boeken te 
controleren! 



ClubconIJetitie 
::::::;:::::::::::::::::=::::._:::::::::==== 

1 • dEJ Vos 70-512 
2 • Vonk 69-502 
3. Kok 68-416 
�,. Eijgenbrood jr. 67-404 
5. Noidig 66-395 
6. v.<l.Vos 65-394 
7. v. 1 t Riet 64-384 
8 • Sewr.[1, _.i�J-,,,n""g""h'"-----;6,..-..3-3 5 5 

1'1. van· Hulst 60- • • •  

12. v.d.Spok 59-355 
13. Swart 58-328 
14-. Eij;:;onbrood 57-319 
15. van Staden 56-311 
1 6. Barendrogt 55-305 
17. Appors 54-301 
18. do Beus 53-294 
�e. Couperus 52-283 
20. Vlasl-iloo'1 51-283 
21. v.Bru� 50-260 
22. OucL ;aijor 49-251 
23 • .  Lar-sendi.ik 48-231 
24. Meije r  .4 7-223 
25. z.ogorius 46-219 
2 6. Fronsdorf 45-1 96 
27. Schipper 44-195 
23; v.Dijk 43-183 
29. Holdorp 42-176 

• 

Ons cor:imentaar: 
======:::::::::-:::::::::::;::::;::::;:::::::: 

horl, 
horl, 

horl, 

Koploper is niet Vonk, zoa'l.s op pa,c; � 1 
staat vermeld,maar de Vos. Zijn nooie over
winning in de laatste bondswedstrijd gaf 
hef'l net 10 punten oeer, Deze twee mannen 
staan een beetje op eenzame hoogte. Wat 
zeggen de heren van Neidig,die door een 
fraaie overwinning op Swart opklom naar 
de 5e plaats, · ' 

In de tweede tien zien we v.d.Spek,van 
Stedon,Couperus ,de Beus en V'l.asbloom mooi

·zar1e pocingen doen te stijgen. Voor we aan 
hot o ind van de --conpeti tie zijn is dat we 1 
gelukt. Appers doet het leUk! Vorder geen 
verrassingen in deze groep. 
De derde .tien he.rbergen Frensdorf en Hol
dorp ,die er niet horen! Zegerius speelt -· 
wissolvallig,noet nog leren rustiger te 
spelcm, Als hij rustig speelt (en dat deed 
hij in de bondswedstrijd togen Zukertort), 
dan koot er ook een goed resultaat! 

In de 4e groep hoort de Vries niet 
thuis. Hij is wat van slag,10Jaar zal ze-
ker weer bijkoe1en. _ . 
We zijn nu ook de spelers gonaderd·,die 
weer 0�1 een horloge nogen strijden. 
Vriend de Jon,,. heeft weer ·zo 1n kleinood 

30. Zeven 41-175 hg_r:j. 
31. Sciî:1Itz ·-_:4µ0'--..L1.,i,,744-· Hl3t:1: 

beschikbaar g�steld. Achter de namen 
van hen,die i:1ogen vechten·,staat het 
woord horl, Als wo· ons aan een prog
nose wagëri',dan zijn Zeven en de Vries 
·de grote kanshebbers; Aan de anderen 
om te laten zien,dat deze prognose 

32. Koning 39-1 58 
33, de. Jong 38-156 

' 94, v�Oöstveen 37-153 
35. Eoftir>.,:s 36-133 
36. den Hortog 35-132 
37, v;Ollofon 34-119 
33. de VriEJs · 33-116 
39, GrU:nbaüor 32- 90 
/f0, v,Zadel 31- 40 

". 

n·iqj!_WJ.11goa:��: 
_ _  Alborts 

Al ons 
Booyenga 
BroGrs!tla 
tor Heege 
Peters 
Berlijn 
B c.i.J:l�: er 

horl. 
horl, 
horl, 

horl. 
horl. 
horl, 

onjuist is! 
· 

De spelers ,die de la,çi.tste weken door 
ziekte of arbeid niet· konden spelen, 
hebben we uit de rij gehaald. We zou
den hen benadelen do.or ze er in te 
laten. Zodra ze konie'n worden ze inge-
deeld! ' 

De opkomst op de clubavonclop_ i_s Elatig; 
niet or1 over naar huis te schrijven. 
Doe er wat aan! 

.-.-. 
Stand belrnrwedstrljden: 

1. Nieuwendari gesp. 1 verl, o -h··.p·.- 3 
2, Caissa gesp.: 2 verl. 1 p';p', .4. 
3. O.D.I, gesp • .  t yerl, 1 b '. p ', 4 
!}. Witte Paard gesp. etl verl .• . 1. b.p.· 1 

De bordpunten tellen;er gaan 2·teams over! 

Tc:mslotte: geboren Marian van Ollefon op 14 oktobér.Onz&i hartelijke gelukwens 



11 IJN:'JSWEDSTIDJDEN! ======�=====.= 

20 okt.! 1 970 - 1 c klass-3 E 
Caissa 2 A.G.T. 1· 
Vonk 1 -0 de Gram 
Kok 1-0 de Bruijn 
Barendregt1-0 Schol 
Swart 1 -0 Riemens J. 
v. Sted·?.n t-t v ,Kooten 
Appers 1-0 Riemens G. 

1 1 A ·· Neidig �� upers 
Koning +-t v,d,Vlugt 
Frensdorf f-, Ohm · · 
Zeven 0;._1 Wanneë 

----�· 
7-3 

De tegenstanders,tramemploy�'s,waren 
inclusief de 2 inval.lers,klokslag 
acht uur present. Caissa,de gastvrou 
we,tGlde toen al • • • •  ". 5 mani 't Is 
wat naar,als je tegen je gasten moet 
zeggen:.,.,, ,het spijt me,maar de gast: 
heer is er nog niet! Het werd een . : 
ruime overwinning,die nog ruimer had 
1-i:unnen z:ijn,als • • •  , .• • •  _ • • •  N_ei·dig niet 
•3en toren cadeau had gegeven,als Ze
ven ác,_en lop.er cadeau had gedaan,als. va.n Steden de winst niet uit handen 
ha:'!_ gü::;even. De kopborden deden het 
prina, vier uit vier. 
g.oo·uur: Swart scoort 1'-0 
g • .  '1.0 uur: Appers krijgt een dame ca-

deau; 2-0 
uur: Kok wint; 3-0 

Cupwed'strijd 
20 oktober 1 970 
Nieuwendam - Caissa 
Sassen t-t de Vos 
v.Waardt 1-0 de Beus 
Akkerman . 1-0 v. 't Riet 
Lamein t-t Eijgenbrood jr. 

' Nieuwendam nam geen risico en stelde 
de 4 sterkste spelers op,die in d6'
zelfde volgorde de !f kopborden vorm
den in de wedstrijd Nieuwendam 1 te
gen Caissa 1. Toen werd de verhou
ding 2-2. (gespeeld in hot vorige 
seizoen) 
Caissa kon zich als uitGeschakeld �e
schouwen,ware he:t niet,dat de bond 
een vierde team heeft ingevoegd, zo-
dat de poule nu ;uit 4 teams bestaat, 
waaruit er twee over;;:aru1 naar de 
volgende ronde. il'Iaar c'.an- zal toch . 
van de eerste.klassers 0,D,I. en 
het Witte Paard gewom1on moeten wor
den. We wachten maar af. 

27 oktaber 
Caissa : 1  
v, 't Riet 
de Vos 
v,d,Vos 
Eijgenbrood jr 
Sewrajsingh 
Couperus 

hoofdklasêQ. 
- v.v.G.A. 2 

0-1 de Vos 
0-1 Nobel 
t-t Kleefstra 
t-t Kemp 
1 ;..() de Ringhde 
0-1 Prent 

Vries 
·1 0 .oo 
10.05 
10.10 
1o.30 
10.50 

uur: Vonk is in prima vorm 4-0 
uur: Korting geeft remise 4t-t 
uur: Zeven moet opgeven; 42-1t 
uur:Barendregt stelt de · over-

winning veilig st-1t . 

de B·eus 
Vlasbloem 
v.d.Spek 
Holdorp 

t-t v,Meurs 
1-0 Brouwer 
1-0 Bootsma 
t-t Bäck 11.10 uur: Neidig en Frensdorf re-mise . . 6t-2t 

11.20 uur: van Steden remise 7-3 
Ne-idig en Zeven noesten invallen,we
gens zie.kte van de-· Vries en het weer 
wegblijven vain Peters ,die door de tele 
foon verzekerd-e present te zullen zijn 
Appers viel in voor van Hulst. 
Een prima, start van Caissa 2 ! 

5:5 
VVGA is niet meer zo sterk als het 

vorig seizoen. De 3 k<;>pbords:pelers .. 
zijn verdwenen. Toch zien- we in de l'lJ 
namen nog sterke spelers. Zo om
streeks tien uur kon er nog van alles 
gebeuren. Om 11 ,uur ·peinsdeb we zelfs 
over een kleine o'verwinriing,zo met 
5t-4t,maar tegen het einde lieten we 
toch enkele steekje's vallen, Van der 
Vos had o.i. moeten winnen· en dan 
was de buit binnen geweest. Er is be-
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hoorl1jk geknokt. Vlasbloem en v.d. 
Spek waren weer goed op stoot.Hol
dorp kon zijn kracht van 't · vorig · ·  
soizoen nog niet heler.mal waarmaken. 
Komt nog hopen we, Varr 't Riet en 
de Vos kampten tegen zeer sterke te
gonstandrirs en Sewrajsingh was een 
degelijke,maar tragB doder. De Beus 
was het· eerst klaar,misschien iets 
te vlug. 
Bet eerste competitiepuntje is binnen 
de strijd on het behoud zal zwaar zijn! 

3 november 
Caissa 3 -

Eijgenbrood 
Neidig 
Oudmaijer 

· v ,Bruggen 
de Jong 
Zegerius 
Schipper 
Eefting 
v.Oostveen 
Meijer 

1970 
Zukertort 3 

1-0 Stolwijk 
1-0 Lambeck 
1-0 Olie 
1-0 v.d.Meulen 
0-1 v.Loenen 
1-0 Eigenhuis 
1-0 n.o. 
0-1 Dijkstra 
0-1 den Drijver 
t-t Giel· 

Een eresaluut aan de heer Olie van 
Zukertort, die op 89-j a:rige .. (!) leef
tijd no.co; u it Amstelveen naar .Caissa 
kwam o;n aan het derde bord nog een' 
llehoorlijko partij te spelen 1 Daar ne
men we diop onze hoed voor af. 
De 4-. kopllorden waren voor Zukerort te 
sterk;Caissa incasse erde 4 punten. 
Zer_;;erius speelde rustig en won,terwijl 
Schipper een 1 cadeau kreeg. Meijer 
voegde er nog een -!_punt bij en de 
61- punt zijn verklaa:rd. 

· 

Een hoe l prettige wedstrijd tegen een 
heel prettige tegen_E)tander! 
Caissa ) begon goed ! Wat zou Caissa 3 
er van zeggen om dit seizoen èens 'n 
klok tél verdienen? 

10 nov. 1970 
O.D.I. Caissa (beker) ,:::;.:.""-'"""'�--��--"'�=="""-
Mulder 
Loos 
Izaks 
Breukelmän 

0-1 v.d . Spek 
1-0 Vlasb loem 
0-1 v. 't Riet 
0-1 de Vos 

1-3 
De eerste-klasser O.D . I . heeft toch 

vrij sterke kopborden.Het is zeker 
geen wal_k:-o�!'._�_!9_0.J' ___ �ze mannen ge-
weest. Vlasb,loem :ma,akte in een vrlj 
goede stelling e·err foutje en moest 
opegevn,maar de drie andere spelers 
vingen de schade op en maakten er 
3-1 van. 

10 november 1970 
P.C.B .• J - Oaissa 
v.d.Elst }=f 
Schuuring 1 -0. 
Levendig 1-0 
Derks 0-1 
Klinkert 0-1 
Shvetzoff 0-1 
Koele man 0-1 
v. Wa1stljn 1 -0 
de Deugd 1-0 
Klijn 0-1 

? 
·Vonk 
Kok 
Barendregt 

· Swart 
v.Steden 
Neidig 
Appers 
Frensdor:f 
de Vries 

· Lagendijk 
" . " . - � 
------

4-!-5} 
We vreesden PCB.toch wel,omdat het 
't in 't vorig seizoen prima had 

gedaan.Volgens de . mededelinge n zijn 
er ook, hier sterke spelers verdwe
nen. Toch was de kop nog vrij sterk. 
Wij hadden een st.evig middenrif en 
een goed s.taartpuntje • .  

Om rl!K elf uur. sta:pten vier Caissa
leden voorbij de verbaasde GAK-por
tier, die zoveel enthousiasme. met . 
slechts een open-- mond beantwoordde. 
De stand was--toen 5-2 en het is na
tuurlijk doör hun aanwezigheid een 
overwinning geworden. 

17 november 
De Pion 1 
v,Kleef 
StruylaaTt J 
ten Bosch· 
Baauw 

· Brugman JT 
Struylaart E 
Gaasterland 
Bujama 
Muiser 
Brugman J,M. 

1970 
- Caissa 1 

0-1 de Vos: 
1-0 v·. 1t Riet 
1-0 v.d.Vos 

Eijgenbrood jr. 
1-0 Sewrajsingh 

v-.d,Spek 
v.Steden 

+4 Vlasbloem 
0.-1 de Beus 

Holdorp 

3t-2t 
De teamleider seint: We zijn optimi1 
tisch! Afwachten maar. Steengoed ii 
de overwinning van de Vos op v.Kle• 

• 



_ê�h��[��iQ§E[ij§: 
Allereerst zou ik durven bewerer dat de meeste Caissa-leden wat 
' -1. --- h • . . ' . • . ,- • • • 'l -�L ·, bcsC'"e1den z1Jr.Jk kan m1J naLeli Jk nauweliJ.<S voorstellen 

dat geer var u allen dit seizoen geer partij heeft gespeeld, die 
1J zelf-om welke reder dar; ook!-de moeite van het.naspelen waard 
v indt!Welann,de volgende keer wat meer lef om een partij in te 
di enen bij de "sd'oorhoidscommissie". 

Van de weinige parti jen die ons b ereikten blonk er éér uit door 
orgirali tei t en krap cm;. binatiewerk .Genoemde parti j was de al 
vaak verrrcelde pnrtij var onze ':'luidige clubkampioen,de Heer Vlas
bloem.De partij werd gespeeld ir: de bondscompetitie en wel aan 
bord I in de W(dstrijd CaissaI-Zuckertort.Speclt 1J vooral deze 
partij na, want hij is buiteng2woon knap gespeeld! 

wi t:Vlasbloc;;. 
zw.3rt: Donk( auteur vur 110t bock "Rcportoire va!' schaakopeningen") 

L-s.J:_ç_,.1...s:.1:-s.2....?'"'l'.KJ:n..l'_t§:..c_EL.ï.J.c.:U..::-b5 ,.511-.ruL-4-J.&i:-.a.4..,l'.gB:..f.6.. 
5-'_.9:_9 _ _,J'Jji.z_e_4(De open. verdediging van het Spaans)6_.q2-.JL�..h5 
7,_;.1@.4-J:i.3.....s::J:.95_.§-'_fL41'.sö_J,s_e:-...ci)_..2.._.J'Jl.J"::.Q_2iVlasbloem wijkt hier be
wust van de begaarde paden af en kiest een tamelijk "onschuldi
ge" voortzcttirg w0ar -zoals zo V3ak!-een openingsspecialist-en 
de ·�er Dork is �it wel degeli jk : -mcer moeilijkheden mee onder
vi r: '.J t ?ar !� verw?chter zou zijn! )jl_.: • • •  P�4-c5_J..9�s..?=Sh}f8-sJ . 

(Dit is t1Jdverl1es!Veel sterker is\V. .'7Q41waarmee zwart ir ieèe 
der geval [elijk speili krijgt, zo riet meer ! ) 11 . Tf1- e 1�Pc5-d3 
12. me 1-e3( wit heeft een extra zet mogen èoer:-1.ëI'.ëïriaêzTjn-'loren 
Öp-cï''3-t8-ze t ter ! ) J.J_,__,__,__,_J2.Q.3.x..c.1_.1J .... Trux.:1_.1&1=.c51 ( 1,1 • i • · was het 
raadzaam nu Pa5 er ever:tueel c7-c6 te spelen! )1A ... T.e3=�-.0=.0 
(Zwart berust ir pioJ:>verlies�:.:aar ook na 14 • • •  P'e"ï'--zou lnj slecht 
staan nG. wits 15 c 3-c4,hoewel hij behoudt dan zijn Eion' J 
12�.f=g_10'iet direct Lxd5 weger.s 15 . • •  Lxd5 16.PE:4, xe4!17:Txd8 

17 • • •  TxdS en zwart heeft voor de dame voldoende compensatie) 
15 • • •  Lc5-b6(Latcr blijkt dat deze l�pe� in de verdediging nodig 
wäs..-!T:§;::r:o3x9_5�d8-e§t'ier staat c'le dame tactisch ze er zwak!) 
17.Pf)..:,�'5"G:Eetixd?TI'7 • • •  Pxe5 18.Lxa8,Pxd3 19.Dxd3 er zwart kan 
fïIT-äp äS tërüg-·nemen wec,E-ns Pf6schaak en IL?t op de volgende 
zet)j_8�!����2ih7-2§.l(81 • . . •  Pxe5 19.Pxh7!en w1nt!J12�Egi::f§met 
ê.2hê.ê.g:.J::1�[§__.fQ��Kf6...f__ç_§::§.2.U:a 20: • • •  Tê8 was 2.1.Dè! bes�issend 
of ook 20 • • •  Lc3 ! Hierra is het plausibele 21.Dd3 foutief wegens 
21 . . •  Lxg5 22."'Yt::5,11x.:;5 23.Df5,Dc5 of 2).Dh3,De4! Ook 21.Dh5 is 
riet zo best wegers 21 . • •  Lxc1 22 . c3,De1schaak 2).K,s2,Pe5 en nu 
24.Dxh6?,Dx.P2scb3ak;22.h3 i.p.v. 22.g3 maakt wegens Dc1schaak en 
Lf4sa::haak weinig vercc>.il uit! De beste methode op 20 • • •  Le)! is 
21.Dp4� Zwart ripostèert ';et best rr"et 21 • • . •  Kh8! Mogelijk is 
bijvoorbeeld: 20 • • .  183 21.Dc4,K�':8 22.D!15! ,Lxg5� 23.Txg5,De4! 
2 4 . Dxh6sthaak! ! ,D'17 25.Dg7scln.ak,Dxg7 26 . fxg7sc11aak en wit heeft 
eer kwaliteit plus twee pior:rcr voorsprorg!)sl!'..��l::h2iE§.2::f.2_lfl.§.!:. 
schaak' (pure war11000!) 2? .Fz5xf3 .l.Lt6-c3 23. Dh5-e_4sc'1aaki.Lc3::g5 · ·  
�:r:-Ta5xr5scheGk,K�s�hB\opgevër-wäs-oËtërT�?:-::JF4=n?-ën-zwärt gaf �-r�--�rr--::-r:-�r�---- - . ----�------------ --, , ei:. eiruc 1 J'• op, -------------- w .r"; . de Be us 



Z�&g�K.J���.JlQ�!= 
}estimuleerd door de propaganda var ó6n oazcr Caissaren ben 

ik gaar corrcspondcntieschaken.Wcl,dat hcb ik gcwetcnl''.ct 
blpek rar«2li jk alr3.s, dat het schaken via tante pos heel andc-' 
re eiser stelt dar het ''gewone'' schaken achter het bord en 
raast de klok.Zo verwachtte ik het bijvoorbeeld totaal niet 
eer theoretisch :lls dubie; us gcldcrdc voortzetting van het 
Slavisch D'lr:'e[.3.Dbiet te no eter bes tri jdcr. lic, t lijkt nogal 
oorvoadig oE met de zeegn var tijd, die je bij het corrcspor
dc r tioschaak hcbt,c,cr dubiouzc aanval af te slaan,maar dit 
vnl t toch harà tc[08n � Gclukl:ig vond ik erger,s een al tameli jk 
vergrijsde er vcrceter partij var Spielm9.nn J;e gcr, Eliskascs. 
Deze partij bleek tot zet 13 idcr.tiek to verlop0 r . , w3t voor &ij 
c<r :lcle geruststelling bctekerdc,oodat or toen al 15 zetten 
2especld warer:Eijr tcgcrstardcr �ccft �e zetter van Spiel
�nrr c1uidclijk "i:;c:copiccrcl"-i.r: de l10op dnt ik de juiste ve.r
fcdigirg(rnTieli�k de door Eliskascs gespe�ldc octhode)niet, 
zou vinder' Je partij is c.r duid.li.jk voorbeeld var eer te 
gr'ote irvcstcrirg voor e,0r''tc;,tjc''.Jnrv.Jl:mijr tc,;erst9.nc1er 
stierf d:ar. ook door "é;ei..rck aac hout". : 

. ·t· .-" r; . ',., ,:· l...- 1;-W1: • ,_lc l <> J  __ ,D._::-._1,_ ..__ ·r 
ZWtl.I':t: l,'.Y o�--� � è c Be US 

l�f?�Q��Q2�e5_?�s?=s1�sJ=�§_J.!.�Gl=f3�§.1=f2_.1.:.E.!21::*2�22�s1 ·.•'.:t beste is ru cjc'.voudiz. 5 o a2-3/, o 2��?=§.$.�21::.\22-.S.!.§.,$.::§.2 . 
' i,t :�cc�t r u· eer pi.or i'GOff'erd, zvm.rt or twiL!.çclirg enigszins 
bcrr:oci1ijkt er krijct C:urdoor cri[T a9.rv:i.l,ma9.r niet �erocg: 

' o . ,Ie8,-t7 7.I,f1-c2 3!;J;'JC•3-e7 8.Pc3-e4.Pc 7-c�2" 9. o-o Pb8-d7 
TE:-':":r3::-:-5·-rf's:::7-11:-:r2'=:rz-::::7:-�-wT2:t4=r5r? \öiii-aü'ZZ'"vûort z c t- . ..,_...,... ,  ·----�-J.-.. _____ �--w-------";""i0. ___ 1..,o.____________ 0 t1rc; se'·' ;:rt de ,:;cr.elc wi ttc G.arvalsmetho dE. te draaier.oZwo.rt 
:·:oct ui tcrm'Jtc r :tc!Wkcurig verc�8\;igcr '. ) 12, o oC6xf5( g6xf5 is 
V r:�r C lijk t. C '> a'JI'l i ,jk' ) ld,�.2.2=§.§�f'.7Yff_l�Ïg��ë°6:2:§:§=.Q§_l2.!.ê.?:;.4.1 ! ? ( ' i t o"' crt eer sL1k, m:)3r zet zwarts damo ir. 0GL onbE:hageli J-
k c p 0 si t i c ) l.2�:...!.f 5 �Q.1_l§.:.�f=9.2�gt§.=�§_lL.l2fl::S::.?.if.$!.1::f§l..Ll. ' ' 
(:)cze Let-die op '1ct eerste gczicLt e"r blunder livkt r0dt de 
zwarte stcllirg'SpielE9.LD zette nu voort 8et 18.Txf6 er moest 
r:1 1"o . . Lxf6 19.Dxo�-,r.Jtuurli�k riet I'1'c5 v.•e0GLS Lxd!, sch1ak-
1"o • .  �f7 20.Pc5,"'ac8 21.Df3-het cnitc!-21o.,Tc8xe2!!! zijn on-, 
celijk erter.rer:dc z�Jr+e da�e wordt veel er veel te duur!Dak
kcr ècé ( 'et iets· u-ckrs)J_§_:I:.Sl=C2-1-S::.§=s2l.C'.Tiur h�b i'.: ure nlang 
L·, __ z;ocT;_t r�n r c.cr s.rcJc�rc �·._05cl1�·:-:1:01è,::�,_aJ.r c18Z(:; riet t::evord8r:o 
:L tcèoelirg var èczc zet is oE ra 19oLxf6 de toren op hB te 
,' C"VCr et �1ot P'J.'1rc1 o'p e,6 te cli · ir:GI'Cf:: l9o 0 oDx�6! 20oLxh8, 
20 • • •  o-o-n· 21.Lc5 of 21.Lc7 er z• 'lrt kan ru twee karter uit : 
(� kw1litcit terug \ri��cr. �Lt I'e3 of �et Pd5-b�-d3 zi jr pior-
r c t"ë e c rc'c 1·1:e i è co til i scrcr . ) l.2����.!_�f 6 _,_;'.:'.�:Z.�,Cf_?Q.!.l::'.S::.?::g.5.l (l u ma<; l-;t . 
"i'it.'!c:. +c gck"' c'cr. '''3f1 20:Lx'61DYct. ::'.'1 oLxh8.,o-o-o �:�t ilf ver-
, cli,;'·irc tot c'c VJrit,c VTCJ )rt ictr .eer spel voor wit.) 
2�Ç�;::,f_6YL), 'k2:Y c.(\ :""; ,·5, ,, u Pf 6);: 1 • -"-'1[6�c 7. .??_,,C:-3.J"-[1 (:_et er ,,-. e 1 ) 
2.2.!' .. �,.�:..C''i-��"c.� er op;�cr:c", er, o�-�-.a�?..t c:e 1 orir· ... �' vJc�cvlucht� 
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Stan:'lon in do bondscompetitie: 
Eo0fdkläsSë: 

1 • Max Euwe lVl, 2 
2. TAL 1 
3. VAS/ASC 3 
4. Zukertort 1 
5. De Amstol 1 
6. De Pion 1 
7. VVGA 2 
8, Caissa 1 
9. Watergr.r�eer2 

10, NiGuwendai;1 1 

Resp. gew, gel. verl, pnt. b.p. 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

2 
2 
i 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
1 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
0 

0 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
2 

4 
4 
3 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
0 

13 
1 1 
11 
1ot 

8 
9t 
9± 92 9 9 

Een enorm gedriPg in deze 
afdeling! Zelfs no.10 
heeft nog 9 bordpunten. 
M,Euwe M,2'heeft een 
sterk team, Tal staat 
in de 3e ronde op ver
lies tegen W'meer 2. 
Na de 3e ronde weten 
we wel wat r1eer, Die 
is al wel gespeeld, 
maar er is slechts 
é�n wedstrijd beslist. 

ronde: 

/ \ \ J 

We geven hier de voorlopige uitslagen van die 3e 
W'meer 2 - Tal 1' 4t-3I VVGA Z - M.E.M,2 27-32 
de Pion 1-�aissa 1 32-2t 

1 c kl::_i,,sse B: 

1 • Het· Zuiden 1 
2. r,'l.� .I'll• 3 
'3 11 Ca.issa 2 
'f, l'. C ,B. 1 
5. Weenink 1 
6, Al'GS 1 
7. VAS/ASC 6 
8. AGT 1 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 

Nieuwendam 1-VAS 3 4 -5 (wordt 5-5) 
de Amstel 1 -Zukerotrt 1 (volgens de officieuze 

berichten door de Amstel 
gewonnen!) 

2 
2 
2 
1 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
o· 
1 
2 
2 
1 
1 

4 
4 
4 
2 
0 
0 
0 
0 

17t 
13t 122 
11t 

7 
4 
1 
3 

Hier al een' duidelijke 
afsplitsing, Het Zui
den 1 startte met 
twee 111onsteroverwin
ningen, t.w. 9-1 en 
st-14. Geen kleinig
heid. Caissa 2 doet 
goed mee in het lei-
dende peloton,maar nu 

staan achter elkaar twee ontmoetingen voor de deur tegen de uedekoplopers. 
Volledig oplrnmen,Caissa 2 1 Zou van Hulst op 1 dec. en 11 januari nee kun

.non 1oon,dan is dat een versterking! 

3e klasse .12.!. 
1. u.s. 2 1 
2. Het Probleem 2 1 
3. Cs.issa 3 1 
4. Zukerotrt 3 1 
5. Wittd Paard 2 1 
6. DOS/S'.TB 4 1 

1 
1 
1 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
1 
1 
1 

2 
2 
2 
0 
0 
0 

8 
7 
� 3·2 
3 
2 

-.-. -.- .-. 

Ko:1cmde wedstrijden: 1 decenber: 

8 december: 
15 december: 

5 januari 
11 januari : 
25 januari : 

l'as 66n ronde gespee: 

Caissa 2 - Tfax Euwe 3 
Caissa - Witte Paard 

(beker) 
Caissa 1 - W1neer 2 
Caissa 3 - DOS/SVB 4 
Nieuwendar.i t - Caissa 1 
Het Zuiden 1 - Caissa 2 
Witte Paard 2 - Caissa ; 


