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W • Ei_ig cnbrood 
P.11tJ12.9.!l.r.a.s.§.t,r_aat 51 hs, tel, 357176 
penningmeester L,C,Serlijn 
Gq��E�E..O...C._2§82 t,n,v, SV CAISSA 
�..s.rh".•J..,.jl_,.Si,jgenbrood - zie boven 
.'!L'l.a.n.d..bJ..a.d._!l.9.•. 178 - juni 1972 · (II l 

1S!. ..ii!nJ.JJI 72, 
f-'1i.ê.'!.'L • •... - _V_,H,5,2 
Eijgenbrood D-1 Mol 
Sw<Jrt·· D-1 Koopman 
Sswrajsingh 1-D Roos 
v,d,Spek .. 0..,1 u,Y1iii9s 
P1rp 0::.:1 êl� vii�6 
v,d,llos 1-0 Mostert· 

(Eijgenbrood-Moll d4 opening-rustig begin - aanval Mol -
15.25 u, remiseachtige stand- 17.02 torens van 't bord 
17,22 zware strijd - positioneel staat wit iets �eter -
18.30 wedstrijd beslist,na vlucht�go analyse opgeg�v�n 
door E, 

(Swart-Koopman)- siciliaa� - rustig maar bizar•aanval en 
.tegenaanval - 17.0o ingewikkelde stand - 17.22 K,staat 

ists beter - 17.50 Swart staat verloren - 16.30 Swart 
de Vos D-1 Blokker 

1 1 · • overschrijdt de tijd in verloren stelling, BrouvJer 
de Beus 

�_, v,d,Volde 
) 1-0 v,Someren 

v,Cleeff +-t Herman 

4-6 

(Sewrajsingh-Roos -Spaans Najdorfvariant - afgeweken -
R,staat iets beter - 15,55 strijd gaat gelijk op - 16,27 
R, "pleegt" een dameoffer - 17,22 zwnre strijd -17,30 5, 
hooft een kans - 17,50 S,staat op w�nst - 1B,13 R,geeft op, 
(v,d,Spek-Uylings) -siciliaan - afwijkend spel - 15,25 U, 
staat een pion voor - 17,02 S,geeft op 

(,hp-de Vrias )-twee pionnenspel-15, 25 zware strijd - 17, 25 overgang naar ei!idspel
ziet er romiseachtig uit - 17.50 ondanks meteriaalvoordeel hoeft Arp moeilijkheden-
18,30 afgebroken - na analyse opgegeven, 
( v • d, Vos-Mostert) - Frans - rustig spel - 15, 25 gelijkopg,F·nde strijd - 17 .45 V geeft 
hJalitdt codeaü - 18,23 M.blundert en Qeeft op 
(de Vos-Blokker) - geijlopgaande strijd 15.55 V staat iets 
val - 17,50 zware strijd - 18,30 V, redt het niet meer,na 
ge"· op - Jamme·r. 

gunstiger- 17.02 V,in de 
een toch goede partij en 

aan-

(Erouwer-v,d.Velde)-Italiaans - B,pion voor - 15,25 nog steeds pion voor- 16,28 voor-



·. -.'. � '. 

doal B,weg 16,49 remi�e 
( cte· Beus...N .Someren') " Siciliaans - iets meer ruimte voor 
B,betore pionnonstnnd _:· 16, 30 wordt remiseachtig "' 17 ,'38 
(v,Clmoff-Herman) • d4 opening -·zware strijd - iets 'meer 
strijd - 17. 3.2 C • c:ien pion achter, heeft nog aanval - 18, 30 
stahd Voor"H, -wel!lstrijd is beslist, remise ·gegèven• 

B• - dames van 1t bord • k• 
S,grijpt mis en de g wint, 
ruimte voor c. 16,30 hevige 
afgebroken in iets betere 

(aantekeningen van voorzitter. van Steden)· 
Ëi.n.d.s.t.a_n.d. P."9.fll.O�ompeti tie.: . .  •' . . . . . . .. .. .L 1 • VHS 2 2 2-0-0 11 2 -8t 

2, Vianen 2 1-0-1 1Dt-9t 
3. Caissa 2 0-0-2 8-12 

Van der Vos behaalde 2 uit 2, Brouwer,de Beus 
en v,Cleeff 1t uit 2, 
Dat onze kopmannen 1 punt uit 10 partijen be
haalien houdt niet in,dat ze zo slecht zijn, 
En v.:s !ln Vianon hebben sterkere kapborden, 

sloegen daar .hun slag,terwijl onze staiartspe:.ers beter waren,De kracht van onze spe
lers ligt horizontaal, de tegenstanders hebb:m een groter verschil in kracht tussen 
l')o• 1f"ar,;no• 10, . ,  : · ; " 
We kunnen. rustig zeggen,det onze spelers zich in beide wedstrijd8n voor 100% geg8ven 
h8bbon;dd tegenstanders'waren batèr! Da moest" spelers z\jn blij1dat ze dergelijke wed
strijden gosp8eld hebben, We misten die ervaring. We misten ook l!le ervaring van het 
spelGn v�n partijen,die 5 uur duren8 

Un.aniqm waren de spaleri;; van mening: 1 t is niet gelukt, maar we zullen pr9beren 
volgcmd j9ar terug ·te komen, En daar houde11. w.o h13t ma.ar op! 

Acte du pr�s8nce gaven: Tishauser,onze bapk8eper, Meijer,Broersma,Zeven,van D\ik,Mul
der; de bestuursladen. van .steden "en··Lagendijk,Jan Laged\ik 
fungeerde als barkeeper� 
Verder: de voorzitto>r van.db Noordhollàntlse Schaskbond,die 
helemaal uit Umuiden kwam en grootmeester Ljubojevic,die zijn 
partij in het IBM-tournooi net gewonnen had, 
H\j verto�f<le .. 1t uur i� de zaal en ging tussen de bedrijven 
dpór eel) pá,iftijtj � •••• Q' dammen 1· · 

11!2 d-1nken de verzekorings�à�tsch'?ppij IlEL 'l'A. LLOYD voor ons ·onderdak !Een.prachtzaaltje' 
·•. 

§Jl".l.s.c�h_aJ�.e.l},: Na de voorronden op 30 mei W8rden de f:i,nalepoules g8speeld op 6 juni, 
6t 2, E\jgenbrood jr, 5 3,Meilink (gast) 4t Eindtsnden: G�roep A,: 1, Brou�er 

4/5. Swart 
; '.' 

" en de Vos 3t 6,v,Cleeff 3 7/8'1\rp en Sew:raj-
.' . singh 1 

'.G.r.o.8Jl'.B:-) r: vá'n Hulst •6' 2. P8ters 5 3,v,Steden 4t 4,0ranje 3t 5,Neidig . 3 
6/t Meijer en Oudma\jer 2+ 8, Zeven 1 · 

Ji.J:E..eP • .  c_..iJ .vart 1t Riét 7 2/3 z, gerius en Nusink · 5 4-'5 d� Jong en Schmitz 3 
6/7 Serl\in en den. Hertos 2 8, Grtinbauer 1 

- .. ·-
.Do nieuwe sn8lschaakkampioen heot: R,Brouwerl! Gofelciteerdl· 

'in juni 
in juli 

en augustus spelen we zomercomp�titie 
wordt er �ifl.Ji. geschaakt - vakantie!" • 

!ii'.ciu..w.S: .J..e.d.e.11: Mocht u nog iem;,nd op de korrel hebben"."u we8t •t "".hoe tijdiger 
• 

hcie,beter,,,;,'?P het laa.tste moment kun je iemand niet meer testen! 
.. 

N,B. Dubbel prettige V?kantie voor 
Jqqn Zegerius, die zijn. çliploma 
:::J'.J.-.B, haalde;gefeliciteerd! 

Prettige vakantie! 
· 2e· ·NB: .·ook de Beus gelukgewenst ·met zijn 

s·lagen voor zijn artsexamen! 

;j j -� 
a ; , 

-•". 



Ondanks het feit,dat de nrs 1 en 2 met kop en schouders boven de anderen uitstaken,is 
C:c kampioen pas in de voorlaatste ronde bekend geworden. De kampioen startte zijn 
Ech2,akloopbaan in het seizoen 68/69,begon op de 30e plaats en schoot als een komeet 
omhoog. H\i Bindigde toen als 12e,In het seizoen 69/70 werd het de 3e plaats,in 70/71 
de Ze plmits en nu de eerste! Van harte gefeliciteerd, Hij verloor dit seizoen drie" 
maal, van Arp,de Vos en van Hulst ( ! ) Arp werd een prima Ze, Swart heeft hel.aas slechts 
10 pa:ctijen gespeeld;hij ha·ö een behoorlijk pa'.J:tijtje kunnen meeblazen om het kampioenschap, 
We verheugen ons ov.er de ·c·ome-back van van 1t Riet, In het begin ·van het seizoen was 
daar de dapressie;het lukte niet, Maar in de laatste drie maanden kwam het herstel! 
Van Steden,àe laatste der ·Mohikanen oftewel oudere spelers,werd teruggewezen, Wat ·we 
hebben zien aankomen is g.;,beurd,,,, ,Caissa 1' zal het volgend se:i.zoen alleen uit jonge
ren bestaan. 

"Nieuwelingen� die het dit seizoen ook goed hebben gedaan zijn Brouwer, van Cleeff, 
Nusink en Wolter, En laten we dan Smolders niet vergeten, 

11Tegenvallers11 zijn o.i. Neidig en Dudmaijer, Die -hebben wel eens een veel beter ·sei
zoen geh8.d. 

Het spelpeil in de club is behoorlijk or:ihoog gegaan, De bev1ijzen daarvoor liggeri in 
het kampioenschap van Caissa 1 en Caissa 2, 

De leden hebben fijn meegewerkt aan een vlot verloop van de competitie. Dat maqkt 
het werk voor de wedstrijdleider licht! 

T ja1wat zullen we eigenlijk nog zeggen? Twee kampioenen, En al hebben we duideJ,ijk 
het geluk aan onze zijde gehad,er is toch wel iets gepresteerd, In het vorige numm'r 
hebben vJe in getallen aangegeven welke prestaties er geleverd zijn, Caissa 2 zal !Jet 

-Je ovsrg;Jngo;klasse niet makkelijk krijgen, Da.t we iets moeten dol:m aan het opvulJ,en 
van het gat tussen ons 2e en 3e,ook daarover hebben we geschreven. , 

Toch hebben we geen optimaal gebruik kunnen maken van onze krachten, Omdat we qan 
lir;;t begin van het vorig s:eizoen een kleine invasie van goede spelers kregen; bleek, na 
i::nige tijd,dat daar eerste-team-spelers bijzaten. Dat weet je nooit meteen.Je :geeft .. dus 
midden september de namen voor de tientallen op1om dan twee maanden later tot de ontdek
king te komc.;n,dat een Arp.en een Brouwer in het eerste kunnen ·mBedraaien� Vonk en . 
van 't Riet waren uit vorm,werden halverwege uit de competitie genomen.,Erouwer en_Arp 
d2den ��e,raaar Vonk en van 1t Riet mag je dan ni2t meer voor het tweede gebruiken! 
Daarom zouctun VJ� h:::t op prijs stGllen,dat Caissa-ers,die nieuwe leden meebrengen, deze 
mensen zo vroeg mogelijk intrDduceren, In de Ze helft van september moeten de tientallen
opg�·1ven weg! Houd daar rekening mee! 

Gebruik ds maanden augustus en september om weer in te spelen. Het nieuwe seitoen 
staat ze weer voor de deur! 

E, 
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Eindstand clubcompetitis 
===-:::::::::::;::===:::.:=::::=========== 

1, Eijgenbrood jr, 1823 
2, Nrp 1772 
3, Sewrajsingh 1489 
4, �,d,Spek 1365 
5, Swart 1299 
6, Brouwer 1267 

·'7, de Vos' 1266 · 
·:_..b_._�v��f�-'-V_q,s._. ""-· . _ --� ��-·�� 

11. v.-Hulst: .; ; . •  

12, Couperus 1260 
13, van 61'oeff · 1152 
1"4, v, 1t Rist 1141' 
15. v , S'oeden 1090 
16,• Eijgenbrood sr. 1064 
17, Nusink 1045 
1ff, van ·Dijk 1 044 
19. de Beus 1024 
20. Ic.Jol ter 101 9 

..,_,,,_..,_..__ .. ". � ._ - _____ _.. _ ______ .._ ... _____ ... � 
21, Frensdorf 1003 
22, .Smolders 1003 
23, Vonk 982 
24. Heij er 940 
25, Broersma 933 
26, Barendregt 894 
27. Zegerius 863 
26, .L'lg.�ndijk 840 ,\ 1 29, t.er He<;ge 828 

1[ (Ï111"'Î }��··-�·:;;!;�· · .......... ��} . 
J-fct-1N- ;,_,i 3 2-. 'r40ra:�eè 7.6_4, 

i ·]· 1)vJ33,. Dir.ks '742 
, • '"' , 34, Oranj�· 740 
1: ( '; ;Z �;>,�; Serlijt'i ·., 

71 B ' 
1 '' ·.· 36, Zever) 700 

l,.>)''l. 37, �lb�rt!l .· · · 696 
1 36. lisselstijn' 696 

. , 39, Neidig 683 
: ;�''";\ 40, de Jong 667 
'//""&.. 41, lludmaijei: 646 

Acd·�i<'v. ·42 , Mulder 552 

'.: :/1),�M,:f443
4 

•

• 
den Hertog 517 
Schmitz ·454 

. .  _ _ .. Li' : �1 ·_. _,� • 4_5. Bruining 408 

Helsloot 
de Vries 
overigen : 

gesp. 
21 
20 
24 
1 B 
10 
21 
24 
• •  

3 
21 
26 . 

. 29 
23 

8 
19 
13 

9 
15 
17 
14 
18 
26 
16 

5 
30 
25 
12 

4 
11 
12 

8 
7 

19 
27 
17 

6 
22 
30 
19 

5 
31 
10 
12 

12 
24 

gew . gel. ver.l. 

11 
12 

8 
9 
7 
7 
6 

7 3 
3 5 

12 4 
4 5 
2 1 
7 7 
8 10 

• • • 

1 0 2 
9 7 5 

11 4 11 
16 4 9 

9 5 9 
4 2 2 
5 6 8 
6 6 1 
6 1 2 
6 1 8 
8 1 8 
8 2 4 
9 7 2 

10 7 9 
5 7 4 
1 2 2 

14 7 9 
14 3 8 

4 3 5 
1 0 3 
7 1 3 
7 ' 1 4 
1 3 4 
1 1 5 
5 6 8 
9 8 10 
7 1 9 
1 2 3 
7 6 9 

10 9 11 
9 2 8 
3 1 1 
6 7 18 
2 0 B 
5 0 7 

5 2 5 
5 6 13 

10 28 35 73 -------------------------
816 307 202 307 

% 
69 Kampioen 
67 2e prijs + horloge 

58 3e p:i;ijs : · 

61 
80 
50 
42 
" 
" 
60 

. 50 
62 
50 
62 
42 
69 
72 ' ." 

43 
50 
64 
69 
52 
53 
" 
59 
62 
46 
" 
68 
63 
31 
" 
42 
48 
44 
•• 

46 
48 
53 
" 

· .! 

.-, ' 

··' 

. 32 mee ste par.tijen!! 

20 
42 

50 
33 
" 

Er werden 816:2=408 partijen gespeeld,waarvan slechts 25% in remise eindigde ! 


