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•i, Eijgenbrood 
Pytha5orasstraat 51 hs,-tcl. 35 71 78 
penningmeester L.C.Serlijn 
2e v,d,Helststraat 38 hs, 
Gemeente oiro C 2882 t.n.v. S.V.Caissa 
maandblad no, 172 - november 1971 

Dit nieui-Je nummer brengt u weer helemaal 
op dB hoogte met de stand van zaken. U 
leest over de successen van Caissa 1 en 
Coissa 2 in de eerste twee ronden van de 
bondscompetitie,Als u dit blad ontvangt, 
heeft Caissa 1 ook de 3e ronde al achter 

Denk om uw contributiebetaling 

de rug;daarvan weten we op dit moment nog niets. Caissa 3 trad 6�nmaal in de arena, 

Kontl ent of por ·oiro? 
icfst pbr gl.ro-

gen. Vreugde bij de familie Tishauser, 
r:..?i-J een andere woning betrok.Mi�.u�� adres 
�lympiaweg 68 hs, Dat botekent,dat hij 
na ons vcrblij f alles moet opruimen or:n 
daarna huiswaarts te gaan. Denk dus om 
dE tijd. Verdriet voor onze vriend den. 

maar ook daarvan weten we de ainduitslag nog 
niet.De ledenaanwas gaat gestadig door.Uw 
redakteur schreef in het vorig nummer,dat wc 
nooit boven de 5D leden uitkwamen,Statistiek-
man Meijer bestrijdt dit.Dan buigen we het 
hoofd.De clubcompetitie draait goed, Let op 
de nieuwe leden,die al tot bovenin doordron-

Gem.gironummer C 2�82 

Hortog,dio drie weken geleden zljn vrou1.ri1 verloor. Ze was heel lang ziek en kwijnde 1.o1eg. 
Haar heengaan was eer1 verlossing.Blijdschap 
weer bij van llijk,dic verleden week in onder-

Voorkom pchterstend in de trouw ging .Onze felicitaties. bataling;we neb6en Riokken nodig 
Dok de bekercompetitie is begonnen.Dok hier 
een goede star.Denk er am,dat het hier om de 
bordpunten gaat! 

Dat de voor1-1edstrijden (Fischer!) om het wereldkampioenschap een stimulans voor het 
schuken zijn,blUkt uit het feit,dat veel verenigingen een ledenaanwas melden.Veel 
nieuwe leden zeggen hïerdo'or tot a·anmelding te zijn gekomen. Spassky-Fischer in 
Amsterdam? 



Bondsco!!!.Eeti ti� 
12 oktober 1971 
Caissa 2 

·Arp 
Couperus 
Brouwer 
v.Hulst 
tJusink 
Meijer 
Holdorp 
Neidig 
Frensdorf 
t'lol ter 

1-0 
0-1 
1-0 
0-1 
1-0 
0-1 
0-1 
1-0 
1-0 
1-0 

-6:4-

ASVU 
Oudewaal 
Dekker 
Zon�ee 
Buij�e 
v.d.Hoeven· 
.Bosma 
Rauw 

' 
PeeLen 
Wee.da 
aa Rooij 

".". 

Asvu,pas toegelaten door de Bond en ge
plaatst in de 1e klasse,was een totaal 
onbBkende tegenstander. Er is behoor-
liJ k gebokst;resultaat • • •  geen enkele re"'.' 
mise. De borden 1 t/m 6 gaven om en om 
1tJinst en verlies. De ASVU-staart was wat 
zwak en daar kon Caissa zijn slag slaan. 
Een goede start voor Caissa 2. De vier 
1rnieuwelingen'',Arp,Brauwer,Nusink en Wol� 
ter wonnen! Prima! 

26 oktober 1971 
Caiss?...J.. 
Eijgenbrood 

v.d.Vos 
v.Steden 
de .Vos 
Sewrajsingh 
S1;art 
v.d.Spek 
de Beus 
Brouwer 
v·.1t !�ict 

- De Pion_j_ 
jr.-!-t ten Bosch 

1-0· Bujama 
D-1 Naerebout 
t-t BaUV-J 
1-0 Struijlaart 
t-t Roosendaal 
1-0 �rugman 
0-1 Muiser 
t-t Gaasterland 
+-+ Simonis 

---T �-T-

52-42 

vJe hebben dez.e >rndstrijd wat zorgelijk te
gemoet g8zie�� Vorig scizoe� wonnen we 
wel met 6-4 van De Pion,maar De Pion is 
Du Pion, U ziet 't,wc wonrlen weer,zij 1t 
�p het nippertje. Voorzitter van Steden 
en de Bous moesten in het zand bijten; 
v,d,Vos,Sowrajsingh en v.d.Spek speelden 
.eon prima pa·rtij. Invaller Brouwer (voor 
Vonk, die uit vorm is) ·speelde tegen de 
jonge Gaastcrland remise, ·Een prettigG, 
spannende wodstrij d�zoals :we bij De Pion 
gewend zijn, Twee gespeeld,tweo gewonnen, 
wat den wocldc,Caissa 1 ! 

2 november 1271 
Caissa TAL (bekerwedstrijd) ' 
Eijgenbrood jr. 1-0 Blo om berg 
v,d.Vos 1-0 Hol dorp 
Arp .!. i Josephus Jitta 2-2 
Sewrajsingh 0-1 Pieters 

zt-H· 
Tal st·uurde vier sterke spelers,die in de 

competitiewedstrijd van het vorig seizoen 
aan de borden 1,2,3,5 spoolden.·Toen ver" 
loor Pieters,de anderen wonnen!· Nu Was 1t 
andersom, Piet ers won; Bloemberg 

·
,·en HÓldorP 

vnrloron en J.J. spüelde remiso. Deze wed
strijd was wol heel belangrijk,omdat Caissa 
en Tal naast het sterke Watergraafsmeer 
kandidaten zijn voor· de Ze plaats! 

-· K:ourig gedaan mannen! 

2 november 1971 
De Amstel 2 
Ooms 
Lopikas 
Verburg 
Haspels 
Dijs 
Gortemulder 
"Jinter 
VJessels 
v.d.Linden 
Brocre 

Caissa 3 
1-0 
1 1 2-2 
0-1 
1-0 
D-1 
t-t 
1-0 

1-0 
0-1 

------

n.o. 
Eijgenbrood 
Nusink 
Oudmaij er 
11!01 ter 
v .cleeff 
Krol 
Zeven 
Lagendijk 
de Vries 

sr. 

Zeven staat o.i, 
beren waar te maken 
hoorn 

gewonnen en zal dLlt pro
op 23 november in Uit-

16 november 1971 
TAL 1 Caissa 1 (3e ronde) 
Brugman D-1 Eijgenl:rróod jr. 
v.Dillen v.d. Vos 
Pieters 1-0 v.Steden 

v.d.Berg 5wart 
Roet ers 0-1 5ewrajsingh 
Kohlbrugge 0-1 de Beus 
de Vli8ger 1-0 v.d.Spok 

Schutte .L .L 2-2 Brouwer. 
Burlago t-t Bonk 
v,d.Storrn .L .L v. 1 t Riet 2-2 

3t-4t 
Twee afgebroken part;jen,die niet gunstig 

staan;rnisschien zit er ergens nog een eeuwig 
schaakje,dat ons een t punt oplevert. Dát 
reeds zou tot blijdschap stemmen! 



2 aovember 1971 
T·\L 2 Caissa 2 

\,,f iet•Jel A. 
ds Vlieger 
ltJi t tebol 
i<ohlbrugge 
Ebert 
v.Kuijk 

0-1 
0-1 
0-1 
1-0 
t-t 
1 1 2-2 

Arp 
Brouwer 
Nusink 
Couperus 
Broersma 
Neidig 
\rJol ter 
Frensdorf 
v, Cleeff 
Meijer 

Habes 1-0 
Mensing 0-1 
Wiowal L. 0-1 
Thorn LeGson �-t 

3t-6t 
10,10 l;.lolter raakt in een pionneneindspel 

met 2 minuspionnen en geeft op. 
10.15 Brocrsma remise in een pionneneind

spel met 2 pionnen meer en �én stuk 
achter,(1t-tl 

10.35 Meijer remise na een beiderzijds be
hoedzame partij (2-1) 

10,45 Frensdorf geeft de kwaliteit,die hij 

11.1 5 

11 • 1 B 

11 • 3 0 

11 • 3 5 

voorst8at voor een onstuitbare 
vrijpion (2-2) 
�·jeidig krijgt in een gelijkstaand eind-: 
spel van pionnen en lichte stukken 
r�mise (2t-2t) 
v.Cleeff zet zUn tegenstander mat 
( 2t-Jt) 
Nusink vangt de vijandelijke dame en 
h8eft zUn pionnen voor he� door
schuiven (2t-4t) 
Arp zet zijn tegenstander voor de ious! 
mat of minstens torenverlies,w9armee 
d8 winst binnen is + de wedstrijd 
(2t-5tl 
Brouwer wint een stuk en de partij 
(2l"-6t) 

11, 45 Couperus overschrijdt in verloren 
stelliMg de tUd,maar • • • • • • • • .  �. 

Komende wedstrijden 
=================; 

23. november' 
Caissa-Watergraafsmeer (beker) 

7 december 
Caissa 2 - Patr,West 2 
14 december 
Weesp 1 - Caissa 1 

9 december (donderdag) 
Dosten/Toren - Caissa (beker) 
28 dec� 
Caissa 3 - Volew/Kromhout 3 

_4 januari 
Caissa 2 - Weesp 2 

.-.-. -. 

Na de opheffing van de Kantoorschaakbond 
heeft het bestuur van de S.G.A. getracht 
de zaak op te vangen. Naast de lopende 
bondscompetitie zal een zestallencompetitie 
worden gearganiseerd,woaraan geen promotie 
en degradatie verbonden is, Enkele .vereni
gingen, die nog al wat leden gewonnen hebben 
is gevraagd met een zestal mee te doen.WU 
ook hebben eon uitnodiging ontvangen on hob
ben11ja11gozegd, Een goede golegenhoid voor 
o,a, onze nieuwelingen om ervaring op te 
doen. Als u dus uitgenodigd wordt mee te 
spoleh en or staat bij 11Extra-comp.'',d8n 
weet u dat het om deze zaken gaat, 

.-.-·-· 

Voor qnze spelerstdie meedqen aan hot 

bekertoernooi,do volgende mededeling: 
Er zitten 4 verenigingen in do poule t.w. 

Tal - Watergraafsmeer - Oosten/Toron - Caissa 
Twee teams gaan naar de volgend2 ronde. 

Dat zUn die teams,die de meeste bordpuntcn 
hebben behaald. Watergraafsmeer zal wel 
stork opkomon,maar getracht moet 111orden 'n 
zo gunstig mogelijk resultaat te behalen. 

niemand kijkt hom b?os aan,v.1ant de overwin
ning is ons! Prima gedaan,mannen! 

� Want • • • • • • •  nog maar eens • • • • • • • • • • • • • • • •  

. . 

do bordpunten tollen 

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

Bcstuursmcdedclingon: 
!�ieuwe: ·1·2dr:;n: J,L,Helsloot 

J,Bruining 
H.PEJgman 

Hartelijk welkom! 

aantal leden per heden: 53 

=c pcnningmcostcr moost de laatste twoc ·waken verstek laton gaan; de velen1die 
trappelen van ongeduld om ·te betalen kunnen - Us on weder dienende - dinsdug terocht! 



Standun bondscompotitio 
======================= 

Hoofdkl�sse 
�· guw. gel. �. .E.!11· � 

1 • Caissa 1 2 .2 .o 0 4 12 
2. US 1 3 2 0 1 4 14 
3. d1; Pion 1 3 1 1 1 3 nt 
4. U1mecr 2 ·3 1 1 1 3 14t 
5. TAL 1 2 .. 0 2 0 2 10 
6. ds .�mstul 1 3 1 0 2 2 13f 
7. Zukcrtort 1 2 0 L 1 1 9f 
B. \JIJousp 1 2 0 1 1 9 

Afgubrokon TAL - Caissa ( 3f-4f) 
nog to spalen- Zukortort 1 - Weesp 1 

Vurrass8nde uitslagen uit de 3o rondo: de Amstel Z - W1moor 2 
de Pion 1 US 1 

1o klasse D 

1. Caissa 2 2 2 0 0 4 12+ 
2. Niouw �Jcst 1 1 0 0 2 6t 
3. AS\IU 1 2 1 0 1 2 12 
4. lr/e;jsp 2' 2 1 0 1 2 9 
5. Patr.wcst 2 1 0 1 0 1 5 
6. Tol 2 0 l!I 1 1 1 at 
7. \l icto'I:y 1 1 G 0 1 0 Jf 
B. DCG 2 1 0 0 1 0 3 

afgebroken: Patr.Wost 2 - Victory 4f-4t 
DCG 2 - Nw.wost 1 4-4 

6f-3t 
8 - 2 

r 

Veel zoggon dGze standen nog niet.Daarvoor is h8t .3antal gospeolde ronden te 
klein. Toch zijn-w� gematigd optimistisch voor vmt betreft hot handhaven in de 
diverse klossen. Caissa 2 kan misschien hoge ogon gooien,ma�r dan mnoten er wei
nig of goon spulors voor het tweede uitgGschakold worden door invallen in ons 
ocrst team. 1,10 wachten rustig (sn strijdvai'lrdig) af! 

f,ORRESPONDl!'!JJESCHA_af 
Sinds 1 oktober is de inschrUving opengesteld voor hot 4o Propaganda-Bekertoernooi 

van de Ne�.Bond von Correspondontiesch3kors. Dit tocrnooi,dat eon snollo groei door
ma c1 kt (87 deelnemers in 1967, 100 in '68 en 170 in '70) is vooral bedor:ld om bcleng
stcllcndc schakers vrijblijvend kennis te 1-'Jtcn r.lakcn· met het correspondonticschaak. Bij 
·aanmelding \rJordt men ingodcold in cjrocpon van 5· zondor· klssseondsrscheid. In iedere 

· \Joorro·n·dt:!J'roop· goElt do \.'Jinnaar· -ov-or- naur d_ço tuss_e.nrondo, to_rwijl no. 2 con boekenbon 
ontv::ingt.Du winnaars van de .. tussenronde pla3tscn zi:ch voor do finnlo,wanrin om de 
b_ck_ur wordt gestreden ( gocn v11issclbokor), tcr1.r1ijl do uiteindcl1�ko winnC1ar hot recht 
vcrkrijg.t 

.
in

. 
hot, ;or.st.volgcndo. t'oorn'ao·i ·am' h.ot. �.Jod.er"la.nds ·Ka.mpia'cnscha·p mco te' doen. 

Aanmelding kan geschieden door overmaken van f 3,-- (NBC-loden f z,- ) por groep 
(sommigen willen in meerdere groep on meedoen} :OP pastgir:o .1365400 t.n.v. ponningrnoes
tor l"BC te ,;rnhcm of via ondergotokondc. (tot '1 februari '72) Op do laatste ja3rvcr
gadcring is voorgesteld wedstrijden te organiseren voor clubteams (4 spelers). Eerst 
wil 't �'BC-bcstuur peilen of er äelang·stclling is.Mochten or Caissa-urs willen moe-

·doon • • • • •  meld je bij 
· J.F .M.MBijor 



�ü.:ipd t/m .1_6 nov.:., 
1. Eijganbrood jr 
��" A rp 
3. Su\,Jrajsingh 
'Î. E roui,icr 
�i • S �·.Ja rt 
�-;. de Vos 
7. ['.'usink 

607 
511 
452 
432 
415 
396 
396 

�Ç. v. ó. V_9�� � -----:...!.!... 

11. V J n Hulst 
1 2. 
13. 
1'1. 
1 5. 
1 6. 
17. 
1 t3 • 

190 

V·J.n StL:don 
Bro:.3rsma 

Couperus 
\/Jol ter 
·'- D e us u·-

vein Di,.i k 
Sc:rlijn 
v.·:-!. Spek 

348 
332 
308 
304 
302 
299 
294 
289 

2�L�U-_ILs_tj.Q.f.f_�-----·-- 2B9 
2·1. Eijgcnbrood sr. 

22. van Cl..::Gff 
2.2. Moijer 

285 
278 
264 

horl 
horl 
horl 

horl 
horl 
horl 

24. \/• 1 t Riet 
t<Jr H.::egc 
IJc.i.._-Ji 
Helslcot 
ZoiJL.rius 
Vcnk 

259 horl 
227 

26. 
27. 

�· ,_ . 

d1Jn H:2rtog _ 

cUb rJ �ts 
::-G Vric.:s 

3 3. c ;.,; Jon9 

34. Ouc�iil3ij�;r 
3'3. ZPv,on 

\<rol 

204 
201 
168 
1 87 horl 

__ _,1, 85 
179 
177 
170 
1 68 horl 
158 
1 55 

j {. Hclc!orp 1 53 
�JB. Bruining 136 
J9. Crc:1:1crs 128 
;i_[r. Bakkai:_ ________ 1J 3 
L, 1 • 

42. 
43. 
lÏ4 • 

Lagcndij k 
Rc2huis 
Schmitz 
G-3rbcn 

105 
67 
65 
44 

4 S. Pcgman 40 
------- -------- ----------

;,Jit::t ingcdc.--:;ld: 

Onze kopman schijnt niet te verslaan te zijn. Daar moet 
wel wat aan gedaan worden,mannon.Nu al een voorsprong 
van zo'n 100 punton is veel. Bij de kop nieuwo gezichten 
als Arp,Brouwer en Nusink. Een hoopvol perspectief! 
Scwrajsingh is dit seizoen ook goed op dreef. Swart 
is goed bijgetrokken na een zwak begin. Eerste-taam
spolcrs als do Bcus,van 1t Riet en Vonk zullen toch 
wol moet�n aantrekken om bij te blijven. En v.d.Spok! 
In d8 2c groep zien wo Gen good op droef zijnde Brocr

sma �n een nieuwo doordouwer, Walter. Couperus en 
bruidegom V3n Dijk zitten ook aardig. 
In de darde groep zitten onkcle hinkende paarden. 
Wc ontmoeten d3ar van 1t Riet,Noidig,Vonk on de w.l. 
Hot zijn wel briesende paarde11,dio de 21chtcrvolging 
wel zullon inzetten. Maar dan moet er wol aangepakt 
worden. Van Clooff,ook ��n der nieuwstGn,doet hot 
leuk.Hij speelt met voel 3mbitic. Onze op het nest te
ruggekoordc ter Hoege vorrast vriend en vijand met zijn 
resultaten. John Zogorius kan zijn draai nog niet krij
gen.Wc mogen de goede resultaten van don Hertog niet 
vergeten! 
In de viordc grobp ontmo eten wc enkolo mannon,dio er 
niet thuis horen. De Vries had een slechte start, 
maar hij klimt Lrngzaam, Oudmaijor hoort er helemaal 
niet, forcuort misschien te veel? Holdorp kan door 
studio weinig komen. Zeven zal zeker stUgen op de 
ladder. In do sta3rt nog oen bokende • • • •  LAgendijk.HU 
is aan oen opmnrs begonnen.Verdor oen aant�l nieuwe
lingen, die in hun vaandel hebben: volhouden! We zUn 

allemaal onderaan begonnen! 
De inzet is goed;do opkomst kon nog �ven beter,maor 
wc mogen echt niet mopperen.Graag zouden wc zion,dot 
er uit do wachters (zie onderaan do lijst) nog enkele 
mcnsGn ga�n meedoen! Peters zal nog wel aan de studie 
zijn. Koning heeft zicg gevestigd als tandarts, van 
Oostvocn missen wo- nog; GrOnbauor moet studorsn en 
von Eofting kregen wo glloon • • • •  ocn verhuiskaart. 
En waar zit Appcrs? Eon goede spelor,dio wo best kun
nen gcbrui,kBn. 
Wo bcsluitan met son groet 3an ons erelid Booyenga, 

die nu in Purmerend woont! 
. -. - .-.-. -. - . 

\:Je 11J�jzcn nog even op de strijd om hc;t horloge.Bovenin 

zitten de ''jongens'' elk�ar te verdringen! 
. -. -. -.-. -. - . 

U weet 't: indccltijd: B.10 uur! Geen minuut later! 
·-·-·-·-·-·-· 

Booy;Jnga 
Ecfting 
GrünbCJUcr 
Koning 

v.Oostvocn 

Op 10 december trouwen FroGk van Dijk en Paulien van Dolden in 

Peters 

Do Steeg (Gold). Onze hartelijke g&lukwensan aan dit bruidspaar! 
Toekomstig adres to Amstolveon. De bruidegom heeft oen auto,dus • • • •  

WG vorwachton,dat hij lid blijft! 



,. 

) 


