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't I-s bijna niet te geloven • •  ", ••• en toc-h waar! Na Caissa 2 ,dat 
·kampioen werd bp 7 maart (door winst op Victory en verlies van Patr,West 2) 

kwam op 14 maart het bericht,dat Watergraafsmeer 2 de wedstrijd tegen U,S, 1 
verloren hatl, We stellen- het wel op prijs,dat W'meer-secretaris,de heer Plukker, 
ons op de clubavond van 14 maart meedeelde,dat W1meer 2 verloren had! Daar wer
den de felicitaties van W1meer bijgevoegd! Het lijkt vreemd,maar helemaal geloven 
konden we het nog niet,maar toen de bondswedstrijdleider van Mastrigt ons kwam 
feliciteren, moest het toch wel 100% waar zijn! 

Mannen ·van Caissa 1 , proficiat! 
't Is ·een wonderlijke· competitie geweest in de hoofdklasse, Toch ook wel zwaar, 
maar ons jonge team heeft het prima gedaan, 

Maar ·niet- alle-en Caissa 1 is te feliciteren • • • • • •  een week daarvoor werd 
bekend,dat Caissa 2 kampioen van de eerste klasse D was, Dok aan de mannen van 
Caissa 2 onze hartelijke gelukwensen! 

Zo'n jaar hebben we nog niet eerder gekend! Vorig jaar ontsnapte Caissa 1 
te,;n�uwernood aan de degradatie,nu viert het zijn kampioenschap! De aanwas van 
toch Wel heel 1<1at sterk spelende. jonge leden heeft o.ns geen windeieren gelegd, 

Nu de promotiewedstrijden! Want je mag niet zo maar het Walhalla binnen
stappen, We weten op dit moment nog niet1hoe één.en ander geregeld zal worden, 
l.'1él >rnten we,dat die wedstrijden op zaterdag gespeeld worden en dat we om moeten 
zien naar een speelgelegenheid voor de zaterdag, We spelen dan zeker niet in 
ons clublokaal. Maar ook daar. he_b_b_e.n. we wel een oplossing voor! 

We behoeven Caissa 1 niet aan te sporen.Ze weten nu wat er op het spel 
staatJ 
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In de J.aatste ronde in de hoofdklasse moest Caissa 1 spelen tegen Zukertort 1 en 
\fo·cergraafsmeer 2 tegen US 1. Zukertort 1 en Us 1 met resp. 5 en 4 punten waren in 
degradatiegevaar. Caissa 1 won op het nippertje van Zukertort 1 ( Sf...41),. Daarmee 
kwam Caissa 1 van B op iO punten. Watergraafsmeer stond op 9 punten en kon dus op . 
11 puntsn komen, Wat geen_ --énkele Caissa-speler verwacht had, gebeurde. Us' 1 trok van 

leer en won van W1meer 2 met 51-4·!-, W 'meer 2 bleef dus op 9 punten staan; en • •  , ,, •• 
Caissa 1 is kampioen. 

Dat W•meer-2 heeft het toch wel lelijk laten liggen tegen,de zwakkere clubs, Van 
no. laatst (De Amstel 1) werd �;cif:l':loren, van no. op Mn na-.-l�atet (US 1 )werd verloren 
en van no. op twee na laatst •Jerd �8n punt meegepikt Zukertort 1 (5-5), W1meer 2 
versloeg de sterke teams,waaronder Caissa 1 ! '.> 

Uit de stand, die elders in d.Lt nummer is _opgenomen blijkt,dat De Amstei · 1  in ieder 
geval degradeert. Zu'<ertort 1 wordt ook het·kind van de rekening,als.,,, ."Caissa 1 de 
te spelen promotim•1edstrijden niet o"Jerleeft. Promove'ren we naar de KNSB,dan degradeert 
Zukertori 1 niet, Wij hebben die afhankelijkheid verleden jaar ook gekend! Zukerotort 
kan er op rekenen,daë we knokken zullen!· 

Die promotiewedstrijden gaan waarschijnlijk tegen de kampioenen van de Noordhollandse 
Schaakbond,de Leidse Schaakbond en de Stichts-Gooise schaakbond, Ze worden op zaterdagen 
gespeeld. Alleen de· leden "van vandaag" mogen in de promotiecompetitie meespelen! 111 

Ca:éssa 2 werd kampioen op 7_ maert, De overwinning op Victory 1 was niet genoeg. Want 
Patri1"0.-,ium-west 2 had ook nog kansen._ Dit team moest_ spelen tegen ASVU;kon het niet 
.:�jc!0:1 e1' verloór, Wij hebben nu ook 1 0. competitiepunten en zijn met nog l'il'in ronde te 
spelen niet meer in te halen. 

':ic hebben toch wel een fantastisch seizoen achter de rug, De stevige versterking 
· ,,,�n spe:.ers,die wè sinds septèmbe�-· flBbben ontvangen hebben daartoe bijgedragen. We den

ken aa:1 ·Arp ,Brou·.•er, Nusink, van Cleeff ,Wol ter! �n laten we dan ook even een pluim op de 
hoed ·van onze eerste •. bord-speler , de" junior" steken. Hij heeft .op prima wijze steeds de 
spits afgebete�! 
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Twee tientallen kampioen, dat gaat straks geld ko·sten 1 Promotiewedstrijden spelen 
mag alleen maar als je de KNSB 40 gulden betaalt (zO werd ons verteld). We zitten fi· 
nand.eel echt niet' aan de grond, Onze contributie is berekend op het kunnen rondkomen, 
Daarom heeft het bestuur besloten'.een 11feestpot 11 te maken, De penningmeester beheert 
die. Daarin verwachten we.ëën feestgave, De twee kwartjes van de "berooide" student 
··ziji1 ·- o"ns evenveel waard als het tientje van een 11gezeten burger". Vanaf a.s. dinsdag 
staat de feestpot klaar!"Elke dag een draadje in een hemdsmouw in het jaar" zegt een 
_spreekwoord, EJ.ke dag een kwartje betekent over 2 maanden ook twee gulden 1 

Dok giron!Jmrner C 2eg2. tnv Caissa staat ope-n ! 
We weten zever,dat Onze leden ons geen vergeefs beroep laten doen op de offervaar

digheid! 
Ons motto wordt: D E F EJ;S T P 0 T V 0 L, H E T F E E 5 J_.\'L_Q."R_j) T D 0 L! 

§..rp.e.1;. 
Op bezoek geweest bij Serlijn, • • •  , • •  ,Schensema ! Hij kan Caissa niet vergeten 

en als hij dit nummer leest zal z�n hart wel opengaan! Bij zijn vertrek liet hij 25 gulden voor do kas achter + de hartelijke groeten aan alle bekenden! 
\-1\j groeten hem! 
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f21.���.��-�--... ---·· --�=... -�,J!i...ctory 1 
V3n Cleaff 0-1 Nieland 
Couperus t-t Vis se� 
Nusink 1-0 de Veij 
Meijer 0-1 Weber 
v.:in Hulst 1-0 Boeken 
Barend regt i·-t Bakker 
van DUk 1-0 Dreef 
Wol ter 1-0 Admiraal 
BraBrsma D-1 Miss et 
Ncidig 1 1 Consemulder 2-2 --r--r-

. 52-42 

Een VJonderlijke wedstrijd. om kwart over 
n,=:gon taxeerden ws:een behciorlijke neder
laag. Ma�r wat gAbeurde. N�idig behaalde 
een norm3lG remise. Hierna-scoorde Walter, 
die notabane dik ve.rloren stond en nog 
eens stond een 1. Die 0 voor Victory was 
dreun nc. 1, Van Hulst dacht: Wat Walter 
kan,kan ik ook. Uit een verloren stand 
ook ssn 1.  Droun no� 2. Zelden hebben we 
8en tgam gezicn,dat z� aangeslagen was. 
Ean klein incident ont·stond., toen Broersma 's 
t3genstander,die remise aanbood,na een 
verbod tot remisé accepteren van zijn wed
strUdleider, dic remise introk. We vertel
den hem,dat dit niet kon,maar hij hield stijf 
en strak vol dat hij gelijk had, Broersma, 
aangesla�en, had er··toen al genoeg van.De 
telcfoon bracht uitkornst;we belden de . 
bondsvied$trij dlcdder v, Mastrigt, die msedeel. -
Ue, dat herroeping v-an ··een remiseaanbod. on
'1ogel'jk •1as. We snelden terug naar het. 
bord,wuar • •• • • �roersma al een .. zet had ge-

,. d2an". roen- h.\j. hoorde,da� intrekking ve;r--. 
boe an was, gaf hij er helemaal de brui aan! 
Een 1rJoord van verontschuldiging van de 
jonge s·pf?ler aan zijn oudere tegenstand_er 
kon er hiet af. iViet- nadruk vermelden w.e, 
d.;t de w,l. van Victory niet wist,dat .zijn 
speler remise had aangaoden. Al met al 

het lot van Caissa 2 in zijn handen,Omdat 
intussen bekend .geworden was, dat bij winst 
van Nusink Caissa 2 kampioen was. Nusink 
speelde rustig en won, Met.nog é�n ronde 
te spelen,tegen DCG 2, is Caissa niet 
meer in te halen! .Gefelicitaerd,amannen, 
Ook in da hervatting .moesten we weer de 
hulp van de bondswedstrijdlëider inroepen, 
viant de w.l. van Victory hevieerda bij hoOg 
en laag,dat er in de hërva�ting 30 zetten 
per 1 f  uur ged3an moesten Worden. Hij was 
daar niet af te b�engen,wè balden en hoor• 
den ,dat wij gelijk hadden . . . (2Ü · p.er uur) 

Victory heeft deze viedstrijd verloren, 
omdat het mentaal zeer zviak was. Tech
nisch had het Caissa 2 moeten verslaan, 
Spelers en w.l. van Victory moeten ook' 
wat t\jd- gaan besteden aàn de spelregels 
(intrekken remiseaanbod - 30 in 1f uur?) 

29 februari 1971. 
Caissa 3 Ri-iadsheer __ 2_ 
Sm.olders t-t Heijm 
Zeg

.
'erius f-t Meers 

Zeven 0-1 v,Wilsum 
Helsloot t-t Lesmeister 
Oudmaijer ·o-1 Schaap 
Lagendijk 0-1 de Groot 
de Vries t-f Gravenmaker 
Peters 0-1 Grooters 
Moravec 1-0 Brandt 
de Jong t-t Hogenes 

Een vrij sterk Caissa 3 moest toch het 
hoofd buigen voor een pittig Raadsheer 2, 

Moravec was .de enige 1 die won! Met de 
vijf remises maakt dat 3f punt.Tegenvallers 
de partijen van Oudmàijer,Lagendijk en Peters. 
Maar Peters is pas weer in de running! 
Een ramp. is daze nederlaag· nist,maar we 
hadden eerlijk gezegd op een beter i;esul-; 
taat gehoopt. . 

sloten we de serste zitting af �et ee� DE 
4-4 stand + goede perspectieven, .Die g.oede FEESTPOT 

perspektieven bestonden .uit een voorsprong VOL 
van een p?tard voor �usink en missch�en 

een remise voor Bare.ndregt. 
In de hervatting bleek,dat Barendregt 

mo�st verliezen,maar zUn tegenstander deed 
het ook al fout. Remise! 4f-4f Nu nog de 
man met de voorsprong • • •  Nusink. Hij had 

HET 
FEEST 

vlQRDT 
DOL 
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f.Ei��"��L�"?�,__--�."rn=.." Victory 1 
van CleBff . . D-1 Nieland 
Couperus t-t VissB� 
Nusink 1 -D de Veij 
Meijer D-1 Weber 
v.:in Hulst 1-D Bosksn 
Barendregt 1--t Bakker 
van Dijk 1-0 Dreef 
\Vol ter 1 -D Admiraal 
Droersma D-1 Miss et 
Noidig t-t ConsemulcÎBr --,--_r-

. 52-42 

/ ) 
Een cmndGrlijke wedstrijd, Dm kwart over 
n2gon taxeerden we:een beh�orlijke neder
laag, Ma�r "a:I: gebeurde, N�idig behaalde 
een normale remise. Hierna-scoorde Walter, 
die notobene dik verloren stond en nog 
eens stand een 1 .  Die 0 voor Victory was 
dreun no, 1 ,  Van Hulst dacht: Wat Walter 
kan,kan ik ook, Uit een verloren stand 
ook een 1 .  Dreun no� 2, Zelden hebben we 
een taam gezicn,dat z6 aangeslagen was. 
Een klein incident ontstEJnd1toen Broersma's 
tGgenstunder,die remise aanbood,na een 
verbod tot remisé accepteren van zijn wed
str�dleider, dici remise introk. We vertel
dun hem,dat dit niet kon,maar hij hield stijf 
en strak vol dat hij gelijk had, Broersma, 
anngeslaç]en, had er··toen al genoeg van.De 
telBfoon.bracht uitkornst;we belden de 
bondswE<dstrijdleider v,Mastrigt,die meedeel.
tle1·dat h8rroeping van- een remiseaanbod. on
"1o'gelijk �Jas. \\Ie snelden terug naar het. 
bord, Wf.'lar • •  • � . �roersma al een .. �et had ge-. · daan •. :roen hij. hoorde1dat intrekking ver-. 
bod on was, gaf hij er helemaal de brui aan! 
Een vmord van verontschuldiging van de 
jonge s·p<?ler aan zijn oudere tegenstand.er 
kon er hiet af. Met-nadruk vermelden w.e, 
dat de w,l, van Victory niet wist, dat .zijn 
speler remise had aangooden, Al met al_ 
sloten we ds 8ersta zitting af met een. 
4-4 stand r goede perspectieven, ,Di.e goede 

perspektieven bestonden .uit een voorsprong 
van een p.3.ard voor -Nusink en misschien 

een remiso voor Barendregt. 
In de hervatting bleek,dat Barendregt 

.mo�3st verliezen,maar zijn tegenstander deed 
het ook al fout. Remise! 4t-4t Nu nog de 
man met de voorsprong • •• Nusink. Hij had 

het lot van Caissa 2 in zijn handen,Dmdat 
intussen bekend ,geworden was, dat bij win�t 
van Nusink Caissa

.
i kampioen was, Nusink 

speelde rustig en won·, Met· nog 1!�n ronde 
te spelen,tegen DCG 2, is Caissa niet 
meer in te halen! Gefeliciteerd,amannen, 
Dok in de hervatting .moesten we weer de · 
hulp van de bondswedstrijdlëider inroepen, 
want de w.l. van Victory beweerde bij hoDg 
en laag,dat er in dë hérvaiting 30

.
zetten 

per 1t uur gedaan moesten .worden, Hij was 
daar niet af te btengen,.wB' belden· en hoor• 
den,dat wij gelijk hadd8n .. . (2ü per uur) 

Victory heeft deze wedstrijd verloren, 
omdat het mentaal zeer zwak wa�. Tech
nisch had het Caissa 2 moeten verslaan, 
Spelers en w,l, van Victory moeten ook' 
wat tijd.gaan besteden aan de spelregels 
(intrekken remiseaanbod - 30 in 1 t  uur?) 

29 februari 1972 
Caissa 3 R'aadsheer 2 -·�·-� 
Smolders 't-t Heijm 
Zeg.erius t-t Meers 
Zeven D-1 v,Wilsum 
Hel sloot t-t Lesmeister 
Oudmaijer ·0-1 Schaap 
Lagendijk D-1 de Groot 
de Vries t-t Gravenmaker 
Peters D-1 Groot ers 
Mora vee 1-D Brandt 
de Jong t-t Hogenes 

Een vrij sterk Caissa 3 moest toch het 
hoofd buigen voor een pittig Raadsheer 2. 
Moravec was 'cie enige, die won! Met de 
vijf remises maakt dat 3t. punt, Tegenvallers 
de partijen van Oudrnáijer,Lagendijk en Peters • 
Maar Peters is pas weer in de running! 
Een ramp' is deze nederlaag niet, maar we 
hadden eerlijk gezegd op een bt1't"1r .:i;esul• 1 
taat gehoopt, 
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1, Ei.igenbrood jr. 
2, F1rp 
3, v,d,5pek 
4, 5ewrajsingh 
5. de Vos 
6, 5wart 
7. van Clr;eff 
B. v.d.Vos 

1470 
1362 horl 
1 146 
1 1 27 horl 
1 063 horl 
1 059 horl 
974 
• • • 

--··-····. ··-- . ..• ".-·--·-----

1 1 . v,Hulst 
1 2, Couperus 
1 3, Brouwe;r: 
1 4. van Steden 
15, \folter 
16. Nusink 

." 
954 
930 horl 
928 
860 

1 7. Eijgenbrood sr, 
859 horl 
841 

1 8, Vonk 
1 9, 5molde:r:s 
20. Broersma 

21, Meijer 
22, van Dijk 
23, de Beus 
24, van 1t Riet 
25, Darendregt 
26, ter Heege 
27, F rensdorf 
28. Zegerius 
29, Helsloot 
30, Serlijn 

800 horl 
799 
770 

769 
767 
748 
748 horl 
680 
678 
676 
641 
�21 
590 ---.. �--""� ,_ �.- --·-·" �·- __ "._,_ _____ 

31 . Di:r:ks 586 
32, Zeven 564 
33, de Vries 557 
34, Oudmaij er 545 
35" Pete:r:s 551 
36, Mora vee 544 
37. Lagandijk 521 
38, !Jsselstijn 520 
39. �Jeidig 509 
40, Alberts 497 
41 . de Jong 488 
42. Bàkker 435 
43, den Hertog 401 
44. Bruining 346 
45, Peg man 214 ----· ---·----····---- � - --.....-�-
Niet ingedeeld (indeling 
altijd mogelijk) 
Booyenga Grtlnbauer 
Eefting Holdorp 
Krol Koning 
Kok v.Oostveen 

Omdat deze clubkrant uit de grond gestampt moest 
worden (we hebben deze week helaas te weinig tijd) 
een kort commentaar. 
Bovenmn weinig verandering, Van der Spek rukt goed 
op, Hij is weer in zijn oude vormJ 
In de tweede groep constateren we,dat Couperus weer 
zijn oude vorm bereikt heeft, Vonk strompelt ook lang� 
zaam omhoog, Nieuwe indringer Smolders,die het leuk 
doet! 
Meijer zakt af! Even aantrekken! Van Dijk komt ook weer 
op toeren, Frensdorf troont te laag, Barendregt komt 
ook langzaamaan weer op gang. Nieuweling Dirks doet 
het ook leuk. 
•• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • •••••• •••••• • • • •• • • • • •  

Even ons motto: 
DE FEESTPOT VOL,HET FEEST WORDT DOL!!! 

•• • •• • • • • • • • • • •• • • • • • • •••• •••••••••••••••••• • • ••••••• 

Peters,Oudmaijer en Zeven kunnen zeker stijgen,Neidig 
is er wat uit! Moravec behaalt ook leuke resultaten, 
al kost het hem menig druppeltje zweet! 
Alberts staat te laag, Komt ook wel weer bij! 
Van vriend den Hertog zeggen we: Achter de wolken 
schijnt toch de zon! 

Op 1 4  maart waren 11op bezoek" de heren Dranje,Mulder 
en Usselst�n. De laatste meldde zich als lid! Leuk! 

We hebben nog zo'n B of 9 ronden voor de boeg! De 
strijd is fel! 
•• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •••••••••••• • ••••••••• • • • •  

LAATSTE BERICHTEN 

De bekerwedstrijd tegen ASVU is ge�indigd in een 
2-2 stand, We zijn uitgebekerd,want ASVU kreeg 
aan het Ze bord een ��n! 

Schmitz 
Reehuis 

Ontvangen: kopie van Walter, 
Moet blijven overstaan,omdat we te weinig tijd 
hebben, Al vast bedankt! 

Op 8 april wordt de gedelegeerdenverga
dering gehouden, 

Gevraagd: ideeën voor een 
leuke "schaakse11 feestavond! 
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