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�2..!l.111.��� Spasski-Fischer 

De strijd is gestreden, Fischer is wereldkampioen, De sterkste heeft gewonnen, 
Maar nu al dubben vele dpgbladen over de vraag: Wat staat ons over 4 jaar te wachten, 
als hij zijn titel mDet verdedigen. Hceveel zal de.ze 'ê:lollarprinll "eisen wil men hem 
zien verschijnen, De FIDE rammelt, Sommige leden zijn het niet eeris met de fluwelen 
be!iandeling1die Fischer heeft ondergaan, Voor het meedoen in het team van de v.s. 
(scha�kolympiade in Skopje) heeft hij alw-eer zulke financ:i.ele eisen gesteld,dat de 
Amerikaanse Bond t\eni ·niet opstelde. De enige manier! . 

De govolg·en van de match Spasski-Fischer zijn ook voor de clubs in Nederland 
niet uitgebleven. De KNSB verwacht,dat het getal.c!ubschakere zal toenemen met en
kele duizenden, Wij voorzien , dat er een aanwas zal zijn,die weer gevolgd zal worden 
door eon kleine daling, Een aantal enthousiast begonnen schakers zal merken,dat je 
niet zo maar ��n 1 twee 1 drie kampioen van de club bent, Zij zullen wat teleurgesteld 
zijn door de V<1ak trage vorderingen. Ze moeten nederlaag op m;iderlaag slikken en dat 
deprimeert, Het opvangen van zulke beginners is vaak een probleem, 

Caissa heeft ook zijn aandeel gehad in da schaakwelvaart, Daaraan.is niet al
leen de motch van de eeuw debet1maar ook het behaalde kampioenschap van de SGA, Ons 
ledental zit nu boven de 60; we kunnen rustig zeggen,dàt we een stijging van 20% 
beleven, Het bestuur krijgt door die ledentoename een probleem voorgelegd1dat we 
nooit hebben voorzien, Nu al is op elke speelavond de zaal goed vol, De eerste com
petitiedagen waren er 40 van de 60 laden present, Straks komen de bondswe.dstrijden, 
dat betekent 10 gasten erbij herbergen, 

In de bondscompetitie van de SGA is het aantal spelende tientallen ook toege
nomen, De 3e klasse telt nu 4 afdelingen, Meer werk vcor de bondscompetitieleider, 
die we uok voor dit seizoen veel sterkte wensen! 

De komende maand zijn we Fischer al weer vergeten. We gaan ons in de bonds
compotitj e starten- Dat hetekent •• ,.aJle �ens s9n dekJ Het fluitje VBA de boatsman 
roup·c u op 1 

E. 



Op 19 september hebben we het kampioenschap van Caissa 1 en 2 gevierd, De feest-
pot was vol! �Ie konden gaan potverteren ( 185 gld,) 

. 
·. 

Er bleken nognl wat mensen verhinderd te zijn, De 36 aanwezigen hebben in 9 groe
pen wedstrijden van 40 minuten gespeeld, Een soort langzaam snelschaken, Al ging het 
wat langz�am er waren toch rode konen te zien, De prijzen waren dan ook wel de moeite 
waard, Voorzitter van Steden had de roodste konen,maar hij had dan ook voor de spiri
tuoli8n g e zorgd, En als goed inkoper moet je eerst proeven, 

1,Je dachten,dat de stemming goed was, Er kwamen ook nog echt leuke partijen op 1t 
bord, En passant fungoerde de wedstrijdleider ook nog als af slager bij de Verkoop van 
vier ''oude" schaakklokken;deze oudj es doen het nog best, De klokken brachten samen 
68 gulden op, De penningmeester was tevrodonl En dat is ook belangrijk! 

De eindstanden in de poules waren: 

po ulo IX: 1 • E\jgonbrood jr. 2. Sowrajsingh 
poule VIII 1 • v,Cleeff 2. de Vos 
poule; VII: 1. l1Jusink 2, Eij g enbrood 
po ulo VI: 1 • v .Dijk 2. MeijGr 
poule v 1 1 • Zcgcrius 2, Broersma 
poUJ.EJ IV: 1 • lfoidig 2, Mora vee 
poule II I: 1 • Hogenboom 2, ZGven 
poule II 1 • i'1uJ.cfor 2, Grünbauer 
poule I : 1 • 5chrnitz 2, den Hertog 

i!.e:.s .t.u.u .r.s )ll_e. d_o.d_e )-.i.n .fl.e.r:i.: 

Nieuwe leden: N,O.Kielstra H,Blaauw 
· Allen hal'.'telijk. welkom! 

3, 
3, 

sr, 3, 
3, 
3 •. 
3=�. 
3, 
3, 
3, 

v. d.5pek 
Couperus 
van Steden 
Frensdorf 
Chon,g 
Peters 
A.lbert.s 
HBiDS 
E,Kok 

. . . 

B,Oudkerk - t,i<ol< 

4. Brouwer 
4. v.1t Riet 
4, Zonjee 
4, Hol ter 
4, Lagendijk 
4, Oranje 
4. S�rl:ijn 
4·, de Jong 
4, Oudkerk 

De contr:ibu·ti"achterstantj verminde.rt zienderogen, Op 7 , oktober wordt besloten 
of .!fo bon.dsbijdr:ago sterk vorhoogd zal worden, Gaat ,die verhoging doqr,dan moeten. we 
cli� jiJar f .. 360.- r;wer bonds.contributi.e beta],en, Omdat die f 360,..., niet begroot . zij.n, 
weet u w01 waar ws hc"3n willen, Betaal. uc-1 co.ntributie op tijd en gebruik hio.rvoor bij 
voorkeur gom.giro C 2 B 8 2 t ; n,v , 5,V,CAI55A, 

_Zo m.è j_o.o ,mp_e :tJ .:tft..El. · 

illinnaar·van deze competitie is nu eens niet van 1t Riet,maar 5chmitz, Schmitz 
zit duidelijk in do l:iJt. Van .. 1t Riet, werd dit keer tweede! 

.. .. 

Ja2.ryp.r.1J.a.c:\e_rJ..n_g, 

Aanwezig 29 ldderi'(=··so%). Aanvang tien over 8, Einde 9 uur , De hale 0cirgad�ririg 
was Sèhri ftülij k Voorbá�dd; 'Eeri iedGr koh thuis de zaken bestuder�n. Een korte ver
gadeting , waariri toch oen ieder de volle gelegenheid kreeg te spréksri; Mtm vond, dat 
het good ging, Daarom geen grote feiten, Een zuinig behèer van de· penningmeester 
zorgde er vào r; dat er gaan voorstel tot contributieverhoging gedaan behoefdó te wor
den, Onze bijdrage

· tot infl8tievermindBring ! 



: CAISSA 

1 -0 Eijgenbrood 
0-1 Swart 
0-1 Arp 
1 -0 v, d,Spek 
1 -0 Brouwer 

.E r�w_e_d_s,t,;r}).d __ ..$__..§._.,A _. 

Baauw (de Pion) 
Donk (Zukertort) 
Elfrink (Abcoude) 
Blaauw (Tarrasch L) 
Pieters (SGA) 
Brouwer· (Max Euwe 
Roosendaal (SGA) 
Knoek (DOS/C·VB) 

M) D-1 de Vos 

Simonis (SGA) 
v,Mastrigt (SGA) 

1 -0 v,d,Vos 
1 -0 v ,Cleeff 
t-t v,•t Riet 
0-1 v,Steden 

jr. 
Op zaterdag 23 september werd Caissa 1 geno
digd om een erewedstrijd te spelen tegen een 
aangevuld SGA-bestuur t.g.v. het behaalde kam
pioenschap in het vorig seizoen • .  

De "aanvulling" bestond uit mannen van naam. 
Maar Swart en Arp hadden geen erbarmen met 
Donk en Elfrink. Brouwer was niet op.stoot en 
van Cleeff moet nog op toeren komen (2-2) 
Daarna won van Steden en van 't Riet speelde 
remise ( 2t-3t) De Vos bond de MEM-er aan zijn 
zegewagen ,maar daarmee hadden we ons kruit 
verschoten (2t-4tl De junior kon het tegen 
de Pirc-verdediging van Blaauw niet rooien en 
verloor (3t-4t) Ook Jan v.d.Spek moest het af

leggen en aller hoop was nu gevestigd op v.d.Vos, C4t-4t) In 3 minuten moest v.d.Vos 
nog 1 2  zetten doen, ruilde zijn dame voor 2 torens en had toch nog een dot van een kans, 
als."." ,hij zich door een blunder niet in lllln zet mat had laten zetten. De SGA-ers 

. vmnnen met s+�t 1 
. 

De bondsverzor.ging was prima: koffie met sandwiches. Het geheel werd .opgesierd met 
een 1 t  uur achtereen draaiend straatorgel,een demonstratie van waarschijnlijk ontevredenen 
milt geluidswagen,alles gelardeerd met loeiende sirenes van politie en GGD. 

Voor Caissa 1 konden Sewrajsingh en de Beus niet spelen, Zij werden vervangen door 
van Cleeff en van 't Riet. Het SGA-team was een goede sparring-partner voor de komende 
competitiewedstrijden• Deze nederlaag kan ons alleen maar waakzaam maken! 

r_;11a_QP;i_e_eJ •. o�.zJ.eh.:t;_ 

Omdat penningmeester Serlijn eind augustus ziek was,kon zijn financieel overzicht op 
de jaarvergade.ting niet gepubliceerd eri besproksn worden. Tussen haakjes vind u de 
in 1 971 begrote bedragen. 

ful.1;... "±'. 

saldo kas 
saldo. giro 
contributie ( 2000) 
cantr.achtexstand 
feestpot 

Enqu�t.s 

96.22 
95091 

1 768,35 
·.433, 1 5  

1 81 ,63 

2575,26 

contributie SGA 
huur 
maandblad 
onkosten 
saldo kas 
saldo giro 

(775) 
(715) 
(160) 
( 150) 

828,70 
7 1 5.-
201 ,60 
291, 57 
228,52 
309,57 

2575,26 

De komende dinsdagen zal er in het clublokaal een lijst hangen1waarop die leden, 
die voelen Voor een theorieavond1hun naam kunnen zetten, Het is de bedoeling dat 
op een van te voren bekend te maken datum ��n of twee sterkere spelers met de lief
hebbers wat openingstheorie gaan doen. 

Mocht zo•n avond aanslaan,dan kan er misschien ook een avond middenspel en een 
avond eindspel gedaän worden. 

Deelnemers kunnen er verzekerd van zijn dat we een modus zullen vinden voor de 
competitiepunten1die ze eventueel zouden derven. 



··'·''BODNSCOMPETITIE 
J"'' ====::::::======:::;:;;:::::;:::; 

Ho.o.fd.k.l.a.s.s.13.1 Caissa . 1 , W.§e.sp 1 , W 'meer 2 , W 'meer 3 , Tal 1 , Nieuwendam 1 
· de Pion 1 , u • .s,. ,1 

Q.l{.e .r.9.à.n.9.s JSl�a. s.s.'?.: 
.�9 .• _}._ 

Ca·issa 2 '", Max Eüwe 3 , Amstelveen· 1 , DOS f · 1 Nieuwendam 2 1 

DDI 1 , LCK 1 , VAS/ASC 4 
· ( Amstèlveen = 'Zukertórt) 

.?�: :k.J;,a.s.e.e,: 
afd. A 

Caissa 3 , Nieuwendam· '4 , TOG 1 , ODI 2 , 'dEl Pfon 3 , Landsmeer 1 

program112.a 1 e ron.!!'ei: di 3 okt. Weesp 1 ;.; Caissa 1 
I 

. . di 10 okt, DDI 1· ·.;.. Caissa 2 

di 1 7  okt, DDI 2 -. t:aissa 3 
di 24 okt, Caissa -Donner (zestallen) 

. 
Daar gaatMie dan! In d'e hoafdkl'àS'se zien we twee ·nie1.1we (oude) gezichten, . 

t.w. IV•moer 3 en Nieuwendam 1.· Caissa begint,o'udergewoont"; me·I; 'éen uitwsds.trijd .. 
tegen Weesp ·1, \·loesp is vorig jaar als .3.e geëin'digd, Na deze wedstrijd wete·n· ;,ie 
meteen hoo do kaarten liggen, 

: r.· In de overgangsklasse moet het gepromoveerde Caissa 2 
ook al op reis, Naar Badhoevedorp tegen DDI 1,ctat vorig seizoen ook als no. 3 
eindigde. v!e zUn benieuwd! 

In de Ze klasse A speelt Caissa .3 een thuiswedstrUd ,·aak 
al tegen een ODI-team, Het pasgepromoveerde ODI 2 zal ook wel b.ehoorlijk van Teer 
trekken, 

In de zestallencompetitie afd. B speelt Caissa eerst " 
tegen. Donner! ! De s.v.Donner,wel te verstaan, die volgens de. gegevens uit Diemen komt. 
Het is ooi> ceri thuiswedstr\i?• 

Het z\in allemaal dinsdagwedstrijden,grote moeilijkheden ktifgen . lfü mot de b·e� 
zetting van de teams dus niet. 

De wedstrUdleider doet een bereop op alle spelers nauwkeurig te · zijn, .Wie 
voàr. oen bond.s\"'edstrijd moet afschrijven, doet dat onmiddellijk, Er moet immers weer 
"��n, p;I.aatsv"rvanger aangepord worden. Voor onze nieuwelingen nog even: de ·inëdedeling, 
éla.\o..c�issa vevJend is volledig op te komen, Zo maar wegblijven is er niet bij!.". 

' . 
� ' ' 

,, Voor verre uitwedstrijden (Weesp1Badhoevedorp,Amstelveen,Abcoude e,d,) maken 
\{�'·,,ari. ·au·oodienstregeling, Wie een wagen heeft, melde dit de w,1, U noemt dan toch 
w�i eeri medasp�ler meei 

De samenstelling van de tientallen is nog niet helemaal rond. Voor 1 m,kt'dJ�1llJ; 
moeten \rJr:: hiermoe klaar zijn, U hoort Gr van! 

E, 

\Hm do Beus en Nelleke Leerling zijn op zaterdag 9 september getrouwd in Baren
drecht (b'j Rotterdam); Het bruidspàar is nu op de huwelijksreis. 

Mamens alle Caissaleden van harte gelukgewenst! 

. 

\ 



.!J.O_fll_D_?J.OJ'lP_EJ.1 J.1.E. 
3 oktober 1972 "_..._-F--"--- ".".� .... _.__..__" .. �- ·- . 
!>.9.9Lr!l<. l_a. s .s.". 
\'J ��s.R J .. . ..• _,__"'.: _ .. c.a,i..sE�.i 
DouW-Ss D-1 Swart 
S"eleman D-1 Eijgcmbróod 
Leoners 0-1 · Sm;raj singh 
V• Spengen 
Roeda· 

v,lkelen 
Brikhof 
Wouters 
Otten 
Bruijn 

D-1 
afg 
D-1 
1-0 
1 \ 

2-'2 
0-1 
1 \ ··t--� 

v, d, Spek 
de Vos 
v"d.Vos 
dö Buus 
v.Steden 
Couperus 
v ,Cleeff 

------
2-7 

.. 

jr 

. 

De kop is er af! En hoe! 1 t Is alsof er ee11 emme:i:: 
koud water over de hoofden van de W eespenaren is leeg
gegooid, En Weesp had toch echt geen zwakke jongens 
aan de borden zitten, Onze kopmannen hebben alle .gewon
nen. Na verlies van de Beus sn winst van Couperus, 
Swart en v,d,Vos was de stand om 11 uur 3-1 in ons 
voordeel, Van Steden speelde remise (1t-3tl en Eij gen
brood jr. en v.d,Spek wonnen daa_rna en de stand was 
1f-st. De winst was binnen, Sewraj singh (heel punt) en 
van Cleeff (half punt) stelden de c.tand op 2.-7. 
De Vos brak zijn partij af, 
Onze correspondent seinde 1 dat de ontvangst in Wee.sp 
weer heel prettig was. En dat hadden we niet andars 
verwachtl 
Hulde aan ons eerste voor de inzetl We moesten op. de 
ingeslagen ·Weg m·aar voortgaan. 

(vordere uitslagen in deze hoofdklasse: W1meer 2 - W1meor 3 wordt 9/10 gespeeld, 
Tal-1,ieu"endam 5-4 voorlopig ; de Pion 1 - US 1 wordt 10/10 gespeeld) . .  

·-·-·-· 

.f\..9.�Jl.d.a,: di 10 okt.: IJ-. D. -r." 1 - Caissa 2 
di 17 okt,: Caissa 3 - O.D.I. 2 
di 24 okt,: Caissa 1 TAL 1 

Caissa - Donner ( 6-tallen) 
di 31 okt.: Cai·ssa 2 DOS 1 
di. 7 nov.-: Landsmeer 1 - Caissa 3 
di 14 nov. f De Pion 1· - Ceissa 1 
Ui 21 nov.·} Abcoude· -· Caissa ( 6-tallen) 

·-·-·-· 

.f.l.'!:fil' .n.i.s_a.t.i .o. 
· · > Het is voor een wedsb:ijdleider goed te weten welke leden er over een auto be

schikken, Voor de reis naaT Weesp van Cafssa 1 hebben we oen dienstregeling in 
iükaar kunnen ·zetten, Als a,s, dinsdag Ca:i.ssa 2 naar Badhoevedorp reist,is .zo'n 
dienstregeling ook welkom, Wie de agenda nakijkt, ziet o,a,• Landsmeer en Abcoude 
op het lijstje staan! \Hllen de autobezitters zich op �i!!n van de clubavonden. 
even melden? 

.lî.. efl.�.l .".!J.e. o.r_c:l.e.n .Y ..".X .9. a _d, e;r,;ï. JI!l. ' - •.. " ' 

a,s,Zaterdag 7 okt, komen de afgevaardigden van de clubs bijeen voor de najaarsbij 

eenkomst, Er is o,a, bestuursverkiezing, Onze vriend Meijer is door het SG/\-bestuur. kan
dida•ot geplaatst in do vakature 7e bestuurslid, Voorts komt de beleidsnota in behande
ling,dio u afgedrukt vindt in het laatste nummer van de band, Voorzitter en secmetaris 
hopen u to Vertog3n1,o1oordigen • 

. �'1..�f ... _ ).._ "�. )...__�" __ t_.. "s ... �- _,:t • • •• , • , , 
dat de Beus zo moeilijk afscheid kan nemen van z_ijn jonge vrouw1dat hij op de speel

avond tegen \focsp om 8 uur op het Amstelstation stond_ , • • • •  ,en toch was hij om 8,20· 
achter zijn bord! ••• ,,• 

dot ter Heege na het ontwikkelen van zijn films zijn donekere kamer niet meer uit 
kan, omdat zijn vrouw de sleutel kwijt is •. . . • . .  ,• 



Clubcompeititis 
=;:::e:;:::;::;;:::;;:::::::;:::::;:::;::::::::;:: 

1 • Swart 282 

·, 2, Se1t1rajsingh 269 
3. Noidig 224 

4 ,  Eijgenbrood jr 223 
5. van Dijk 1.93 
6, -van. Huls-t 188 

"7, Couperus " 178. 
__ jl ___ "_:,. .V..·�d.•:'Y_�o"s._ -• . .  a a � ··-•"!" 
11 o ·• F:r.en3dorf 157 
12, v,d;;Spek 153 
13, Zegerius 135 
1a, serlijn 143 
15,van St eden 128 
16, de Vos 122 

17� Barendrogt 118_ 
18, Schmitz 117 
1 9, H eins 114 
.f.11 •. h.a.9.c.n.dJJ!< . .  , ... JJQ 
21. Brouwer 109 
22, de Jong 107 
23, 
2.4. 
25, 
26, 
27, 
28, 
29, 

Zonjeo 
PotDrS 
Arp 
Eij genbrood 
OudmaU or 
Hogeboom 
Moij or 

99 
99 
93 

sr 90 
85 
84 
81 

_3.[)_.__v.a.n. .'.t. !�i.'"-1; •. _ .Jl.Q 
31. Rong BO 
32. Moravec 77 
33, van Clc;eff 75 
34, Zeven 73 
35. B:r.o·.ersma 70 
36., Nuaink 66 
37, f<\ulder 65 
38, Kielatra 64 
39. Chong 63 
.iQ.._pJ-_rJ<.s. _, . . •  � . , __§1 
42, de Baus 55 

.4f. Doevendons . 60 
43, Hoimans 49 
44. Ruinen 
45. v . Oa stvuen 
46. tor Hcoge 
47" !iitmeester 
48, don lfortog 
49. Blaauw 
50, Dranjo 
51, /\lborts 
52. Oudkerk 

48 
43 
38 
35 
34 
29 
27 
26 
25 

Commentaar 
Ook ditmaal weer geen beschouwingen over deze stand. 
Na 4 ronden ligt de lijst nog grondig door elkaar o Zo 
ziet u vrij sterke spelers toch laag stean1omdet ze 
pech hebben gehad of verhinderd waren. Ook onderin 
s�aan mensen met heel weinig punten1die de komende 
ronden echt wel hogerop zullen klimmen. 

W�l op�e�kelijk is de 3e plaats voor Neidig,die 1t 
vorig seizoen_op de 40e plaats eindigde. Onze vriend 
van Hulst trekt ook behoorlijk van leer! 

In ons volgend maandblad hopen we weer ons gewone 
commentaar kunnen geven, We hebben dan zo'n 9 ronden 
achter de rug! 

-·-·-·-

Sorry ' • 

Dit maandblad verschijnt onder het opschrift "septem
ber", Het wa·s de bedoeling het de laatste week van 
sept.amber te· -laten verschijnen, Er kwam een kink in de 
kabel en daqrom krijgt u het nu pas in de bus. 

Bestuursm;;d�d�lingen (II) 

Elder� ;in. dit bl�d
· 

vindt u ook bestuursmededelingen, 
We vullen die -�og even aan: 

Nieuwe· ledsh: G.Ritmeester en ?.Reinen 
Hartelijk welkom! 

Bedankt:- F ,Ll sselstijn - verhuisd 
AöH,Smolders � 6tudie 

Allerlei 
Vonk "c f-i��·;lem) is niet ziek meer,maar wil eerst 

nog wat op krachten komen, We hopen w�l,dat hij weer 
sPoe-di� de' 0 oude" ïs •· 

Grtlnbauer komt voorlopig niet wegens werk in 
Duitsland, 

Holdorp moot ster�·wennen aan zijn contactlenzen; 
hij hoopt over enige tijd te komen, 

·-·-·-· 

53. Walter 22 

54, Takx 19 . - . .  ' . 
55. Kok 0 

' 5p, Brons wijk 0 

i 
! ' ' . 


