
W.Eygcnbrood 
Pythagorasstraat 1 hs,-tcl. 57178 

.se9r· pl�nn. L.C .Serl_�:n 
·2e v.d.Helststraat 38 hs. 

Gem.�iro C 2882 t.n.v. S,V;CAISSA 
l'laandblad no. 165 - december 1970 

-·-";. 

Exit 1970 - -

Het laatste nul'lmer van 1970,dat naar we hopen vóór het jaareinde nog 
bij de leden in de bus zal glijden. Een vreugdevol einde is het niet,want we 
me,_:, sten in allerijl de clubavonden van 22 en 29 dec, annuleren. Onze vriend 
Tishauser en zijn vrouw liggen be:lde in het 0,1,V,G, Tishauser voor een long,-

nderzocok,zijn vroüw met een gebroken knia."Tragisch. Vanaf deze plaats beide 
c,chtclieden heel veel sterkte! En nu we toch bij de zieken en ex�zieken beland 
zijn., • • • • •  Broersma werkt al weer en hoopt - volr;ens zijn zeggen - in februari 
weer naar.de club te komen, Berlijn is ook W<eer thuis1belde mij en zijn stem 
klonk opgewekt. 

Voorts in dit nummer de posities van onze teams in de bondscompetitie • 
. Vcor Caissa 2 en 3 • ".geen rimpeltje; voor Caissa 1 enkele diepe groeven op 

�ns voorhoofd. In de hoofdklasse is een enorme strijd aan de gang,er worden 
harde slagen uitgedeeld en de krachtsverschillen zijn o z0 klein. Wat dat wor
den gaat? Bovenaan is alles wel helder1maar onderaan is het. duvrnn_� en dringen .• 

· 't Zou ons niet verwonderen,als er aan het eind van de competitie in de hoofd
klasse een serie beslissingswedstrtjden gespeeld moeten worden om de degradanten 
aan te wtjzen. Caissa 1, houd u buiten dit onderste gewroet en stijg! 

In de clubcompetitie gaat alles naar wens. De Vos is herfstkampioen. 
Maar we zijn no.o; niet aan het eind. 

Over ons led@nbestand leest u in de bestuursmededelingen. 
Door de 4•0 overwinning op Het Witte Paard is Caissa doorgedrongen 

tot d� 2e ronde van de bekercol'lpetitie.Samen met Nieuwendam uit deze poule, 
Plaatsvervane-cmd pennin[;'l'leester Jan . . Lagendijk seint, dat de contributie

.. betaling goed verloopt, Er wordt - gelukki?, - steeds meer gebruik gemaakt van 
üns gironummer ( zie baven · in de kOp ) .. 

Exit 1970.- welkol'l 1971 ; alle vrienden en bekenden een go�d jaar toe
gewenst-met vc>el. schaakgenot • .  De club wensen we toe,dat het moge-blijven gaan, 
zoals het gaa,t. nat i.s gee.n zelfingenoev:?nl1_eid,r,iaar een doddnuchtere constatering 
vo.n het feit ,.dat we he.t goed, hebb·en onder elkaar. Houen zo 1· 

E. 



·i: •nclD·.rnrls tr.ijden o;:=:=========-=== 
l.:' __ nr:v:c_nbcr 1970 
i-!....: Pio!!_ ___ l - Caissa 1 
v.Kleof 0-1 de Vos 
Struylaart J .1-0 v. 1 t Riet 
tc�n B�sch 1-0 v.-d.Vos 
Bi· •:uw 0-1 Eygenbrood jr 
ilrw;man J .'rh 1-0 Sewrajsingh 
Struylaart E 0-1 v. d, Spek 
Gcasterlnnd 0-1 v.Steden 
Bujama 
11,uiser 
Brugman J. 

!-! Vlasbloem 
0-1 de Beus 

--�:t_�oldorp 
4-6 

We �ijn toch wel een beetje trots op de
ze zGge. Van hetzelfde team werd in het 
vorig seizoen met liefst 8-2 vPrloren; 
nu werd het een zego. Daar moest wel 
vonr geknk_t v1orden,maar hot lukte.l{eeft 
De Pi•m Caissa misschien ietwat o:nè.Jèp;.. 
schat? Fei·t is,dat we nu uit de eerste 
drie weclstri,iden 3 punten hebben verza
rc:.Jld. 

_l decembe.i;__J"91Q 
Caissa 2 - li,·'_ax Eui.ve IV1. 3 
Vonk ./i--.f Oosthout W. 

1-0 Muts 

-. 

1 december 1970 
bekerwedstrijd 
Caissa - Het Witte Paard 
Eygenbrood jr. 1-0 Mulle:i:'. 
v.d.Vos 1-0 Kappelhoff 
v,'t Riet 1-0 Koelman 
Sewrajsingh _!:Q_Vonhoff 

4-0 

Een maximumzege van de dinsdagbewoners 
op de maandagbewoners van ons clubge
bouw. Toch was de. tegenstand groter dan 
de uitslag doet vermoeden. 

8 december 
Caissa 1 
Eygenbrood 
v.d. Vos 
de Vos 
v. 1 t Riet, 
Sewrajs,ingh 
v.d.Spek 
Vlasbl oem 

'd.e' :(l°eus 
Couperus 
Hol dorp 

1910 
WaterE;raafsmeer 

jr. 0-1 Karper 
1-0 Trautwein 
1 1 J. k f-f" on man 

2-2 · Smeets 
l..:o Eyk 
1 1 Langerak . 2.-2 
0-1 Wi ttebol 
0-1 Geerts 
t-t Janse 
0-1 Dool aard --4.:6" --

2 

Een wedstrijd,die toch in een wat andere 
sfper gespeeld werd,dan we gewend zijn. 
We doelen dan op het slot. Voorzitter 

"'('·"Steden 
8\v,::;.rt 
Bar0i1.drer;t 
Aj)T,')rS 

0-1 Hartjes 
·i�o- l1:Jaas·�e_n 
1 ·1. 1 · �-2 :Jiuysers Wittebol riep om half 12 om arhitrage. 

L .r'- �:.undjjl<
. 

-?r_ensdorf 
1\ .:_ i d'i -;; 
de \fries 

*--� 
1-0 üosthout'L, 
�-t Lou"vman 
Ó-1 v.d. Linden 

__ 9:�-�roeger · 

5-5 

Or.1 tien over 8 vras r�én speler van lVlEM 3 
aanwezi�. Die vertrok in allertjl naar het 
ClUbé(RbOUW,Waàr bleek,dat de wedstrijd
l2idcr vergeten was zijn team aan te · 

'·schrijven.- In ploegen rolden de MEM-ers 
ór: half negen binnen. Ze be.isonnen met 
'''m tijdachterst."nd van een ! uur .• Dat 

Hij vergat e.p. de eerste 3 regels van 
art .• ?O van het competi tiGreglement, 
waarin staat.,dat arbitrage,moge'l.ijk is, 
wanneer ?en speler verhinderd is op de 
afgesproken dag en uur zijn partij uit te 
spelen. Hij wist blijkbaar toen al,dat 1 
op de· afgespi;oll:�n datum (er · was· helemaal 
nog geen datum afgesproken) verhinderd 
was. Zijm geroep schijnt aanstekel�k ge
werkt te hebben,want 3 dageri later ·hoor-
den we 4at no. 2 (Smeets) ook arbitrage 
had geëist .• Misschien' kan de redakteur 
van het W1meerse clubblad art. 20 eens 
bij de kopie voegen? 
'rqamleider Geerts ·is een rustig man.Hij 
hield zelfs zijn voorzitter in toom. 
Met een 3t-l! voorsprong braken we af, 
voor W1meer wel te verstaan, · 

·,;!;:- _�s geen zr;..alc om zwaar aan te tillen, 
'.vo..nt hulverv;ege rekenden \1Tt3 al op een 
nederlaa�. ne spannin� stee� ten top, 
toen l.'l'.oKi ) met 5-4 voorstond. Kok moest 
hef doen en hij deed het,in uiterste tijd
riood zelfs, We dacihten,dat er zeker niet 
bekaaid afgekomen zijn. !IIBM was sterk, 

Na het uitspelen van de partijen heeft 
Watorgraafsmeer.aan het langste· eind ge
trokken;hetge�n ook verwacht wèrdl En 

'dit alles zonder arbitrage! 
(p·;s. Volgens het Nieuwscentrum.zit voor

zitter Wi ttebol van W1.meer .nu art, 20 
uit zijn hoofd te lerén�). 



l 'i ·kcd.,ber 1970 
�L i��l.2..-=- Do,filvB 4 
l o.1·':n.ü_ier 1-0 Plukker 
i.'ycr 1-0 Ceelie 
·.r • .Bru.j�r-;n 0-·l Hulshoff P(Jl 
z���rius 1-0 Ponsioen 
3 :��ii;ipcr o·-1 J�erhart 
f ' tin� 0-1 Fleischaoker 
Z3ven 1-0 Zijlstra 
de J�n� 1-o v.Aken 
v.Oostve�nl-0 Hijmans 
,,Ollefen 1-0 v.Sosst 

7-3 

De laatst 2 wedstrijd in 1970 bracht 
Cnissa 3 §GP zege op DOS/SVB 4. Die ze
&;:' l:1a.s·· ��-·efl Înor;i::-;nt in govaar. Via 4-1 
e n  4-2 werd het 5-2. Zeven stelde de 
z--g� Vlë:ilig. D2 Jon_g m:J,<:1.kte .o_,r nog 
7-3 van,na verlies van Eefting • 

Caissa 3 speelde 2 wedstrijden en haal
de 4 punten binnen ; Caissa 2 speelde 
er 3 en haalde5 punten binnen;Caissa 1 
speelde er 4 en haalde_3 punten binnen. 

Elders in dit nummer vindt u de stan
den. 

. . . . -· 

. -.-.-.-.-.-.-.-. -.-.-.-.-.-.-.-. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. ' ' . . 
Standen 

ho"fdklasse =========== 
1. i·,,ax Euwe Ni, 2 
2. 'fAS/ASC 3. 
3. IVatergr.meer 2 
4. �'AL 1 
5 • .  Zukertor.t 1 
6. Nisuwend9.m 1 
7. Caissa l 
8. D·0 Pion 1 
9. De Amstel l 

10. VVGA 2 

10 kle.sse B. ============ 
1/2/3 Het Zuiden 1 
1/2/3 lvèax Euwe M.3 
1/2/3 Caissa 2 

2==1?1�gg�.��� 
1/2 Caissa 3 

�esp. gew. gel. verl. 

4 4 o e 
4 2 2 0 
4 2 .1 1 
4 2 0 2 
4 1 ·2 1 
4 1 1 2. 
4· 1 1 2 
4 1 1 2 
4 1 1 2 
4 0 1 3 

3 
3 
3 

2 

2 
2 
2 

2 

1 
1 
1 

0 

') 
0 
0 

enz. 

0 
enz. 

.12.!l!.. 
8 
6 
5 .. 
4 
4 
3 
3 
3 
3 
1 

' 
5 
5 

4 

bord:e. 

27 
22-à-
21 
19-à-
18 
19-à-
19-à-
19 
16 
17.1. 2 

22t 
18-à-
17.1. . 2 

l-l-s ku nnen u de standen niet, zoals gewóorllijk, compleet geven. We :inakeri deze 
11 �<r ant" -::_.o ,-�stree ks ker$t en C·(:k di:=· hondswedstrijdleider v1il dan Wel even ·rust 
h::bben;wc hebben hem dus niet lastig �evallen met de vraag: geef ons de uitsla-
-�·- n. 

U ziet het duidelijk;. Caissa 1 zit in de '3'evarenznne,de koemnde wedstrijd te
�:.n Ni:.- uvr-.:-ndar:i kan ;:�èn k·?er brengen. Cais�a 2 zit best op eerl gedeelde le/2e/3 e 
pLcats; d:c kocwnde wedstrijd tegen Het Zuiden 1 op 11 januari zal meer klaarheid 
,;ev,-n, Caissa 3 s'taat net 4 punt en uit 2 uitstc,kend! 

N�nderlijk,dat VVGA 2,vori� seizoen van de hoofdklasse,nu op plaats 10 staat. 
Kar.pioen no. 2 De Pion 1 nu op de Be plaats! Let ook eens op de bord punten in 
dn oo�fdklasse van de nrs. 4 tot en met 10. 



3-.�· B t l11irsm'idede lingen =�===============-== 

. - . ·-

(Hartelijk welkomt) 

Bed::cnkt: L,S,vrm Zadel 

Ledcmstand: 46 + 1 - 1 

(om studieredenen - les op
, 

dins dagavond) 

46 '. 

.-.-·-· 

Verloofd: Paulien van Delden 

Freek van Dijk 

Onze hartelijke gelukvÏe.nsen 1 

Eindstand bGkercompetitie groep no. 4g 

1. !lieuwendam naar 2e ronde· 
. . . .. •  - • " ... 2 •. • Caiss.a • " . " . " .  -- . naar -2-s ·J?onde -

3. O.D.I. 
4. Het Witte Paard 

en 

·-·-·-· 

.-.-·-· 

. -.-·-· 

Komende we·dstri,jd·en : ö 

dinsdag 5 

maandag 11 

maandag 25 

dinsdag 26 

dinsdag 2 

vrijdt1g 19 

dinsdag 23 

januari 

janua:.i 

januari 

januari 

februari 

februari 

februari 
• 

uitwedstrijd Nieuwendam 1. - .,Cais.sa."l . 

uitwedstrijd Het Zuiden 1 - Caissa 2 
uitwedstrijd Het Witte Paard 2 - Caissa 3. 
thuis: 

thuis: 

Caissa 1 

Caissa 2 

De Amstel 1 
APGS 1 

uitwedstrijd Zukertort 1 Caissa 1 

thuiswedstrijd Caissa 3 - Het Probleem 2 ·. · 

�"'-::: � <,;;;;;>1 �!; = !;���� ��;;>� �!;�:!? = ';; �;;> =���! ;;-;::��� =1211 
23 januari sluit de inj3chrijving. voor deelname aan bovengenoemd kampioen

schap. Er is een hoofdklasse en een promotieklasse. Er zijn veel ge,ldprijzen. 
Spc•clschema: 8/2 - 8/3 2 ronden volgens schema 

22/3 - 16/4· 2 ronden Zwitsers 
3/5 - 28/5 2 ronden Zwitse rs 

Inleggeld hoofdkl_asse. f 5.-; promotieklasse f 4,- Aanmelden en betalen bij 
R.R.Sqjger, Doi;gersuankstraat· 6 111 gem,;iro' S 29518 . 

. - . - .-.-. 
};J:1tc<riaal ========= 

De laatste weken steekt het slordigheidsduiv<?ltje weer de kop op. Berg de 
stukken s.v.p. in de juiste doos1 bespaar ons werk! 

.-.-.-.-· 



Q;I,�'.J()()!ll!''.o'!:i: t:i, � li.-c;;;: cv:: i' k :i;-t uri_�J,_5_ de c • 

1. da 7os 70-707 
2. Eijg2nbrciod jr.69-628 
3. v.d.Vos 66-597 
4. v.'t Riet 67-572 
5. V0nk 66-560 
6. sw�rt 65-535 
7. v.d.3p�k 64-509 
S. Kn� 63-507 

ll. v.hulst 62- . • •  
12. Sawrajaingh 59-487 
13. N2idig 58-462 
14. van Stodan 57-458 
15. Eij•enbrnad 56-114 
16. Barendr•gt 55-392 
17. Vlasblo0rn 54-392 
18. Appars 53-388 
19. Oud:oayer 52-380 
20. de Beus 51-376 
21. Cnuperus 50-372 
22. hl�yer 49-370 

2�.ZJ. Frensdnrf 48-315 
23.xi. Zcgerius 47-329 

25. v.Bru;;gen 46-300 
26. La;endijk 45-295 
27. Zeven 44-270 
28. v.D�k 43-268 
29. de Jon� 42-265 

tîx��xx�ldo:i:p�Rrxxxxxx�®x2�� 
30. v.00stveen l�-256 
31. Schipper 40-246 
32. Eefting 39-233 
'�. Haldarp 38-230 
31. v.Dllefan 37-217 
35. x�ning 36-207 
36. d:·� H2rt0g 35-201 
37. Sohmitz 34-198 
30. de 7ries 33-168 
39. }rünb•1uer 32-14 7 
40. v.Ackooy 31-100 

horl 

horl 

horl 

horl 
horl 
h,Jrl 

horl 
horl 
horl 
h;�rl 

Ons kommentaar: 

In de eerste groep zi�n 'Ne 3 indringers� Vonk, 
Swart en Kok. Zij spelen momenteel in het tweede:. 
Van hem mogen we alleen K](i]{ Vonk in het eerste 
team invallen. Kok moest genoegen nemen met 1n 
wat lag0re plaats;oorzaak • • •  enkele nederlagen. 
Over de plaats van Swart verbazen we ons niet. 
Hij speelt prima en is het komende seizoen een 
gsducht0 kandidaat voor het eerste tiental • 
. . . . . 
In de 2e groep ont��eten we Sewrajsingh,die ho
ger thuis hoort en zeker hoger komt. Vlasbloem 
klirnt le.ngzaaN,maar zeker or.lhoog. Vfat te zeggen 
ve.n <Jnze vriend Neidig, die enkele weken geleden 
zelfs in de bovenste groep bivakkeerde. Hij zal 
zijn plaats waar moeten maken en heeft daar nog 
tijd genoeg voor. De Beus draait nog niet best, 
1YJaar we vE:rwachten 00k hier een keer. Oudmaijer 
is de indringer; hij speelt degelijk en behaalt 
leuke resultaten. 
... .. 
In de )e groep tuurt Couperus met da hand boven 
de ogen naar de bovenstG groep. Dat doen ook 
Frensdorf en Lagend\jk,zij turen naar groep II. 
Meyer is de laatste weken goed"op schot". Hij 
scroort vele punten. Johnny Zegerius houdt zich 
aan het recept van dokter van 1t Riet,die heem 
adviseerde: Ga tijdens de partij op je handen zit
ten. En 1 t lukt 1 Van Dijk kan door studie niet 
VE;e 1 komen • . . . . . 
Holdorp kan zijn draai nog niet vinden. Hij speelt 
2lleen de bondswedstrijden en heeft uit vier wed
strijden slechts één punt verzameld. Dat ging het 
vori� seizoen wel iets betert De Vries is van 
slag. De winterp!tuz.e zal hem goed doen en hij 
koI!tt herb0ren uit zUn trainin,gsl<:amp terug. Onze 
onderste mem is een Teleaccursist ,die dus nog 
'Hat onv1t:,nnig staat; hij wil • . • • en dat zegt wel 
iets. . . .. . 
De wedstrijrlleider vraagt alle spelers zo trouw 
mo.geR:ijk te kor.1en. Onze clubcor1peti tie is een 

Niat in�edeeld: 1 
Albarts 

: --- ------------- ----- : train·i�g voor "de bondswedstrijden. 
Vooral Caissa 1 spelers hebben een 
Z'Naar seizoen. Gebruik do clubavonden 
dus. We kunnen he't ons niet permit
tGren op onze routine te teren. Er 
mor::;t f�GOBfend vrordenl 

Alons l De �iet-ingedeclden ; 
:301;y0nga : kunnen,zodra ze ko- : 
Bror:rsma : f'.1en, onmiddellijk in- : 
ter �deg� : gedeeld worden.Hoe 
Pet�rs l eer,hoe lievert 
S2'rli.jn 
Bakker 

1 
1 
1 ' 
1 _____________________ i 

.. . .. 
P.S. In deze stand is niet verwerkt 
het resultaat van de uitgespeelde par
tijen van Couperus en v. 't Riet. Coupe
rus krij:>t er l' punten bij en komt op 
de lBe plaats;v.'t Riet 17 pnt. en 
blijft op de 4e plaats • 
. . . " . 



( ' ' 

1. de Vos 70-707 
2. Eijgenbrood jr. 69-628 
3, ,r.cl.Vos 68-597 
4, v. 1 t Riet 67-572 
5. Vonk 66-560 
6. Svfart 65-535 
7. v.d.Spl--;k 64-509 
3. Kok 62-507 

ll. v.liulst 62-... 
12. Sev.rrajsingh 59-487 
13. Neidig 58-462 
lJ,. van Steden 57-4 58 
15. T�ij ;enbrood 56-414 
16. BarendrGgt 55-392 

\ 
17. Vlasbloem 54-392 
18. Appers 53-388 I 
19. Oudmayer 52-380 
20. de Beus 21-276 
21. Couperus 50-372 
22. Ivleyer 49-370 

24 , :l!Jj: . Frensdorf 48-315 
23.X)I:. Ze,i;eri us 47-329 

2 5. v.Brup;gen 46-300 
26. Lagendijk 45-295 
27. Zeven 44-270 
28, v ,Dijk 43-268 
29. de Jon::; 42-265 

ixxl�xxgldd:��R�XXXXXX�®*2�i 
30. v.Oostveen jî!l-226 
31. Schipper 40-246 
32. Eefting 39-233 
, · . Holdorp 38-230 . , . 
34. v. Olle fen 37-217 
3 5. K onin,-;_; 36-207 
3 6. d<:�?l. Herto.cs 35-201 
37. Schmi tz 34-198 
)8. de fries 33-168 
39. 8-rünbauer 32-147 
40. v.Ackoo;y 21-100 

Ons kommentaar: 

In de eerste groep ziGn we 3 indringers: Vonk, 
Swart en Kok. Zij spelen momenteel in het tweede,, 
Van hen mogen we alleen Klólt Vonk in het eerste 
team invallen. Kok moest genoegen nemen met 1-n 
wat lagere plaats; oorzaak • • •  enkele nederlagen. 
Over de plaats van Swart verbazen we ons niet. 
Hij speelt prima en is het komende seizoen een 
geduchte kandidaat voor het eerste tiental • 
. . . . . 
In de 2e groep ontmoeten we Sewrajsingh,die ho
ger thuis hoort en zeker hoger komt. Vlasbloem 
klimt langzaam,maar zeker omhoog. Wat te zeggen 
van onze vriend Neidig,die enkele weken geleden 
zelfs in de bovenste groep bivakkeerde. Hij zal 
zijn plaats waar moeten maken en heeft daar nog 
t\id genoeg voor. De Beus draait nog niet best, 
maar we verwachten ook hier een keer. Oudmaijer 
is de indringer;hij speelt degelijk en behaalt 
leuke resultaten. 
• • • • • 

horl In de 3e groep tuurt Couperus met de hand boven 
de ogen naar de bovenste groep. Dat doen ook 

horl Frensdorf en Lagend\jk,zij turen naar groep II. 
Meyer is de laatste weken goed"op schot". Hij 
scroort vele punten, Johnny Zegsrius houdt zich 

horl aan het recept van dok:ter van 1t Riet,die heem 
adviseerde: Ga tijdens de partij op je handen zit
ten. En 1t lukt! Van Dijk kan door studie niet 

horl 
horl 
horl 

horl 
horl 
horl 
horl 

veel komen • 
. . . . . 
Holdorp kan zijn draai nog niet vinden. Hij speelt 
alleen de bondswedstrijden en heeft uit vier wed
strijden slechts één punt verzameld. Dat ging het 
vorir, seizoen wel iets beter! De Vries is van 
slag. De winterpauze zal hem goed doen en hij 
komt herboren uit zijn trainingskamp terug. Onze 
onderste man is een Teleaccursist,die dus nog 
wat onwennig staat; hij w:ll. . • •  en dat zegt wel 
iets. 
.. " . . 
De wedstrijdleider vraagt alle spelers zo trouw 
mogell:ijk te komen. Onze cluboornpeti tie is een 

Niet in,,edeeld: 1 
Alberts 

,---------------------, traini.ig voor"de bondswedstrijden. 
Vooral Caissa 1 spelers hebben een 
zwaar seizoen. Gebruik de clubavonden 
clus. We kunnen het ons niet permit
teren op onze routine te teren. Er 
moet geoefend worden! 

Al ons 
Booyenga 
Broc;rsma 
ter Ileego 
Peters 
Serlijn 
Bakker 

1 1 
: De niet-ingedeelden ; 
: kunnen,zodra ze ko- : 
: men,onmiddellijk in- 1 
: gedeeld worden.Hoe 
; eer,hoe lievert 
1 
1 
1 1 
1 _____________________ i 

• • • • •  
P,S, In deze stand is niet verwerkt 
het resultaat van de uitgespeelde par
tijen van Couperus en v.1t Riet. Coupe
rus krijgt er 1' punten bij en komt op 
de 18e plaats;v.1t Riet 17 pnt. en 
blijft op de 4e plaats • 
• • • • • 


