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W . Eijce nbrood 
P;vthagorasstraat 51 hs.-tel. 357178 
secr/penn. L. C.Se rlijn 
2e v . d.Helststraat '.5� hs 
i�e1n.p:iro C 2882 t. n.v. C1aissa 
tiaandblad no. 168 - !'.lei 1971 

Hoewel we deze v.reken in enorr'.le tijdnood zitten,lconden we niet 
lanzer wachten met de nieuwe clubkrant. Er z�jn wel enkele feestelijke 
•3.ingen te !'.lelden. Allereerst de overwinning van Caissa 1 in de beslis
sinr;swe clstrijd tegen Nieuwendam 1 met 7-3. We :dachten,dat van der Vos 
ruke dingen zei, toen hij opP1erkte : Caissa is toch een wonderlijke club! 
111':· Rtc_18.n nu _;:11,\s defintiet op plaats. no. ·8 en zijn gedoemd af te wachten , 

WéÜ VAS/ASC 3 :;aat doen in de prot�otiecompetitie. Het speelt in oen pouls 
V•J.n vicer teams O':'l 2 pla2\tsen in de KNSB. Ons lot is dus in handen van 
VAS/ASC. 

- . 

HGt tweed.è feestelijke geluid kwam van dat VA8/ASC,dat �volgens 
-'., berichten de earste promotiewedstrijd gewonnen heeft. Dat geeft de 
bur•;•'Jl'.' Doed,paar er volgen nog twe e  wedstrijden. Afwachten maar!· 

De derd e feestelijke �1ededeling is de terug kee r van penning
:., �ter Serlijn. Hij- is la.ng ziek geweest ,maar speelt sedert 2 weken zijn 

�Yrtijt;f.' weer mee. G8fe liciteerd ! 
· 

VGor de clubco1'!pétitie spelen we a.s. dinsdag de laatste ron-
-1,). lh gcw.n die in met Swart ç,an kop. Voor de eerste en :twmwl:;z plaats 
lrrnen �011:,en Swart en Eijgónbr,ood jr. no(': in aanr;ierking. De partij tusss� 
�i( -[.\,î:.:e zal d.us rle · lca.:·npioen opleveren. Swart heeft aan rE:;rnise genoeg. 

, · 0:: hco.t horloc:;o is de strijc1 tussen î1eijer en Zegerius gestreden . 
De ''tchtercotand van cÎ'.lhnny is te groot, m:C'ar hij heeft zich kranig i:;eweerd. . . � ' 

Van het bonds-front vc,el onrust. Er liggen al e nkele moties op 
ta.. �fc-: 1, er zij:ti t._·:g·�nlr.o:;.n:liclsten. '.N2 hoJ_:�:;n 1;3_n gB.nser harte ,dat c1e lîele af
fqiro op .ien behoorlijk iüveau zal worden opgelost. Dat kost ons dan 
1fel :'le WGC�strijd Ajax-Feijenoord op 27 nei ! 

In dGze krant noc:; i:Jts ove r de geleverde prestaties,ovel'.' de 
1'°I"''·'nc:fo z.mnrco'"1.p2ti tie en ov,2r het clubsnelschaakkampioenschap. 

l'T;)teer s.v.p. de data,die in dit nummer .opgegeven worden! 

E. 
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Bij hot afsluiten van de vorige clubkrant,wisten we de definitieve 

uitslag van de wc,dstrijden TAL 1 - Caissa 1 nog niet en van de wedstrijd' 
N ir:w:renc18n 1 - MAX/EUwe 2 • 

'J'AL 1 - Caissa 1 werd bij 4-4 afgebroken, De Beus won en voorzitter 
van Steden verloor.Eindstand 5-5. Maar de wedstrijd Nieuwenc1am 1 - M.Euwe 2 
werd door Nieuwendam gewonnen. Met 5t-4t! Dit alles had tot gevolg,dat 
Nieuwendam en Caissa elk met 7 punten op de 8e en 9e plaats belandden. 

Op 11 nei werd een beslssingswedstrijd gespeeld om die 8e en 9e plaats: 

v.d.Vos 
Swart 
v,Steden 
Vonk 
Vlasbloer:l 
v,d.Spek 
v, 1t Riet 
de Beus 
de Vos 
Sewrajsingh 

Eind.stand hoofdklasse: 

t-t 1-0 
0-1 
t-t 1-0 
1-0 
1-0 . Q.;...1 
1 -'"Ü 
1-0 
7-3 

Sassen 
v.Waardt 
Akkerman 
Lamein 
Duinµiajje,r. 

·.".Koot · 

. B;:tkker 
.Corne l;i.ssen 
Roelofs 
Burink 

gesp. [$eW. gelk. verl. · pnt. J2.o.Tu� 

.L Max Euwe 111, 2 --2 6 
?�. VA�ZASC :2 2 2 
3-. W'meer 2 9 5 
Ar·. Zukertort 1 9 3 5-. de Amstel 1 9 4 
6'. De Pion 1 9 3 
J'! TAL 1 9 2 
§�"Caissa 1 9 2 
9·. Nieuwendam 1 9 3 

10, VVGA 2 9 1 

2 î J !l: 
2 !11 1 :2 1 3 1 1 
4 2 10 
1 4 9 
2 4 8 
2 1 8 
2 1 '1 1 5 7· 1 7 3 

�:2i kamp. 
5.3.2 prom? 
47 
45 
41 . 
45 
ik& 1 

·42:f degr ? 
412 degr. 
37 degr. 

Als dus VAS/ ASC 3 naar de KNSB promovGert, blijft Caissa in 
de hoofdklasse, 

Van de 3 promotiewedstrijden won VAS/ASC 3 de eerste ! ! ! 11 

��=���"'��=2:!?g· 
Caissa 1 in de .halve finale bij do laatste vier. Die vier zijn: Caissa, 

Watorgraafsmecr,Zukerto:rit en Max/Euwe Morphy. In die halve finale r10es
ten wee c'.antro don op 4 noi tegen Max/Euwe Morphy ,c1at het zekere voor het 
onzelwre nan en ,maar vier eerste-tientalspelors uit de Kl'fSB stuurde. 

Swart 
Eijgenbrood 
v. 't Riet 
v ,d ,Vos 

? 
jr .0-1 

0-1 
1-0 

Bijlsma 
Kroon 
Smoren burg 
Bödecker --ru---

1 -2 z.o.z. 



Bij het ter perse gaan van dit nummer weten we de einduitslag noG:niet, 
Swart zou op 13 mei uitspelen.Alleen als hij wint gaan wij over naar de fina-
:'.c!ronde, Eerlijk gezegd zien we dat niet gebeuren, 

· 
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Op 8 en

' 15 ju.11i verspelen we het kampioenschap snelsëhali:en. Orldat we 
twee avonden spelen,kunnen alleen zij,die 2 avonden beschikbaar zijn,r:1eedoen,, 
Vanzelfsprekend kunnen zij,die niet willen meedoen,maar wé:j. willen schaken . 
terecht voor een vrij partijtje ,Als er ten:!linste een tegenstander i13. 

·op de eerste avond zien we wel wie er present is en wil meedoen. We hopen. 
op een l"'laxinaal aantal deelnemers! VOI\[K is houder van de wisselbelrnr,het 
'·rordt tljd1dat we weer eens een andere "koning" ontr10eten! Hij zal zeker zelf. 
l:Cêedoen, lVIB.fÜC het hem zwaar! 

Op 25. riei start onze zomerconpeti tie, We stellen u voor weer net als 
verleden je.ar de eindstB.nd op !Zijn kop te zetten,zodat de sterkeren weer 
door de hele zaak moeten opmaroheren. Als ze dat lukt tenminste, Een pracht' 
'urns v0or de liefhebbers van een sterke tegenstander, Evenals verleden jaar : 
",ijn er weer twee prijzen beschikbaar! 

Op··s en 15 juni staat de zómeroompetitie stil i.v.m. het snelschaken, 

Er -»rordt voor de zomercompetitie gespeeld o:r;i 25 mei - 1 j uni - 22 juni 
juni - 3 aug, - 10 aug, �.17 aug, - 24 aui:;. (8 ronden dus) 
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Geboren.: · !IIichèle Louise Koning 

De gelukkige ouders hartelijk gefeliciteerd!! 

Bedankt als lid: D,J,Appers ( studie) 

Lec'!enbestand nu: ,1-6 - 1 = 45 

't Wordt eoht tijd 6�1: te zien naar enize aánwas. De zomerco:-:;petitie 
hie·:1t z:i 'n mooie gelegenheid om proevers te in�roduceren,_ Kijk eens rond! 
;,r�.�ng- Z0 'n pr·.)81,rer! 

De. p011ninzr1eester is verheugd over het regelmatig binnenkomen van de 
p·:-nningcrn. ve.n veel leden, Er zijn drie leden die ons finanoiecl zcrc;on baren. 
Op 31 aU2,"W3tlirn. eindigt het verenigin,zsjaar. Dan s.v.p. van nié1rnnc1 enige 
a chterstE:1..ncl J:1uer. 

De w,l, wil het bestuur voorstellen de .jaarvergadering te stellen op 
31 augustus. De niouwe winteroluboompetitie kan dan op 7 sept8:.:iber begin
nen. We hebben Cl.an ruim de tijd on:i in te spelen voor de kon1ende bonélsoompe
ti tie. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

ALLEN PRESENT OP 18 MEI OM DE NIEUWE CLUBKAMPIOEN TE HULDIGEJIT! ! ! ! 

' : 
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Q.._ijge-1-ier)Lt_tLm 11 mei 

1. Swart 70-1424 
2. F.ijgenbrood jr. 69-1 360 
3. v-.d.Vos 68-1323 
4. v.'t Riet 67-1 321 
50 Vonk 6.6-1288 
6, de Vos . 65-1 278 
7 • Sowr3_;jsingh 64-1223 
8 • Vp,p _ _ê}:;_c;ide1) __ ___0 _ _::_1_1.2_3_ 

11 • V�J,:t1 JJ.ulst :· 60*"1'·, • ·• • · 
12. VlasbloeG 5�-1 1 1 5  
1 3. v.d.Spok 58- 998 
14 • .B:ijgenbrood 57- 962 
1 5. êfoijer 5 6- 950 
16. Couperus 55- 943 
17. do Bous 54- 937 
1 s. Nei3ig 53- 885 
19. Zegerius 52- 857 
20. §ol;: " ··-- 5 1 - Bil 
21  ' UC.\UrnJer 50- 830 
22. J<"ren2•lorf 49- 833 
23, Legcnfüjk 48- 791 .  
24. "Baronè.reP·t 47- 783 
25, Broersmi:t 4.6- 743 
26. van I)jjk �-5- 741 
27, Sorlljn 44- 691 
28, v,Oostvoen 43- 670 
29, de Vries 42- 656 
·50, de ,J one: 41 - 62 6 
31. Zeven 40- 619 
32. v,lTu·;t;en 39- 619 
33. Schipper 38- 617 
3-�. Gre.afland 37- 609 
35, EGftiné.' 36- 576 
36. den Hertog 35- 5 1 4  
37, Scht":itz 34- 438' 
3fl, Gt'Unbauer 33'"" 366 
39, B-.•\kkor 32- 353 
r,o. v,A_qjz_çi_oJi 31 • 304 

niet in:;odoeld zijn: 
Alberts 

horl. 

horl, 

horl. 
horl, 

horl. 

horl. 

horl, 
hor1·, 
horl, 
horl, 

. . 

De titelstrijd op a.s. dinsdag· gaat 
tussen Swart en Eijgenbrooc1 jr. Swarl 
heeft aan remise genoeg, 'do· hopen,dat 
beide. kemphanen present zijn. Voor de 
2e en .3e ·.plaats zijn er meer c;egadig
den. Daarvoor doen de nrs 1 t/rn 6 
Van Steden''cn Sewrajsingh spelen in de 
stri,jd.: om de bovenste plaatsen niet 

·neer' 111è·e • . . . 
Ollh:;ilspe llend nieuws uit dÖ J'1ónd van 
Vlasbloem,,,,. ,ik ga er mee s�;oppen, 
Het reizen van Hilversum naar Amster
dam valt hem toch wel zwaar. We zijn 
bang,dat we hem het volgend seizoen 
n:i,et meer zullen ontmoeten, J arnrner, jam

·mer, jamrner ! ! ! Het ziet or naar uit,dat 
de twee open plaatsen in het eerste 
tiental ingenomen zullen worden door 
van de_r Spek en de B,eus, die in de 
bondscompetitie een behoorlijk resul
taat hebben geboekt ,maar voor de club 
weinig konden spelen.(in de clubcom-

peti tie dan ), . . .. 
In de tweede gr·oep zien we als hoge 
indringer llleijer,die als nooit tevoren 
enorm op dreef is.Daarnaast ook Zege
rius,dio de 1 9e plaats bezet. Maar er 
liggen nog twee indringers op· de loer, 
namelijk Oudmaijer en Frensdorf. (In de 
standenlijst moet Frensdorf op 21  en 
Oudmaijer op 22 staan) , Lagendijk. doet 
het in de clubwedstrijden niet best, 
Van Dijk hebben we weer oen paar ke0r 
op de club gehad;we hopen,dat het af
gelegde examen.met slagen bekIDoond 
zal worden,dan kan hij ook volgend sei
zoen weer volop meedoen� 
Do Vries is wat tegengevallen in dit 
seizoen, Komt vanwege de trouwerij! 
Van Bruggen �10et de laatste 'tijd veel 
overwerken. 
McJijor is al winnaar van het horloge; 
nie�mnd kan hem meer inhalenl 
Uw wedstrijdleider rekent er op,dat er 
a,s, dinsdag oen maximaal aantal leden 
present is om de nieuwe klubka'!lpioen 

• 

) .. lons 
Booijonga 
ter Heege 
Holdorp 
Köning 
P2ters 

te huldigen; or staan noa: onko le be lang
rtjke beslissingen op het spel. 

! ' ,_1 
Dus,,.,a 1 1 e n  p r e s  e n  t!l!I! 

Vc,rgeten,,., tweede onheilspe llendc-J nieuws, • • • •  ook Kok vindt het reü"en 
van en naar Utrecht zwaar ;vooral 's avonds terug;hi.i is pas oi;1 1 uur thuis! 
We zullen ook hem wel moeten missen,Jammer,jammmer,jammer! ! 1 


