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Op alle fronten is de strijd weer ontbrand, In de clubcompeititie zijn we al aan 

de 1 Os rond8 toe en op enkele verrassingen n.a hebben velen al weer een prettig 
"laddrn-plaatsje". gevonden, U vindt in dit nummer weer' de gebruikelijke stand na die 
1üe rondG • 

. \fan ·hot bondscompeti tiefrqnt is ook al weer zo 1 t een en ander te melden� 
. F oesteJ.ijk loopt alles nog niet, .. Alle drie tientallen hebben al oen nederlaag te slik
ken gekregen, Vooral Caissa 2 zal een harde dobber hebben om het hoofd boven water 
te houden, ,\llco team� hebb�n nu twee wedstrijden gespeeld, Caissa 1 zal daar op 
1 t� novomber ols eerste de derde wedstrijd toevoegim, W5 hopen u hierover in dit num
mer nog t2 kunn2n berichten. 

De ledenaanwas is tot stilstand gekomen, Dat wàs ook te verwachten,nu de 
match Spassky-Fischer weer wat op de achtergrond raakt. �Je mogen zeker zeggen,dat 

onzu D.anwas bestaat uit een aantal prettige mensen. Grote s.chakers)die onmiddellijk 
in de k:-ip kunnen meedraaien, zijn er niet bij,maar we hebben al 'enkele sluimerende ta
lantBn ontdekt. · · 

Ook in dit nummer enkele indrukken van d� vergadering Véln de gelegeerden op 
7 ol<tober gehouden. Caissa leverde (wee�) een · bestuurslid. 

Dok ons zesj;al heeft een wedstrijd gespeeld, Door in dat ze .stal te spelen gaan 
i....ic: b"v. nicut·Jc ledén oefenen in het spelen van·. bondswedstrijden.Daa:com zal de opstel
ling ook vaak verschillen. 

En nu • • •  ,lszen! 

i\JieUt\I� leden: G. J.lRitmeester H,A.M.Cornelissen - R, R.Reinen - ["1.de Vries -
J,Freid, Hartelijk welkom! 

Bedank-lo: 11,H,Srnolders (studie) - F ,!Jsselstijn (verhuisd) 

Gebruik giro C 2682 voor contributiebetalin<J, Zorg er s.v,p, voor1dat u geen 
contributieachterstand hebt, Wij moeten op tijd aan onze verplichtingen voldoen! 

dec en dinsdag 26 
lokaal, Do wedstrijd Caissa 2 ' 
5 dec, is verschoven naar dinsdag 1 9 dec. 

niet geschaakt in ons club-



\fo beginnen dit verslag met een advies aan het SGA-bestuur: Huur· nu eens een zeal1 
die te besproken is! Uit de kreten1die geslaakt werden ••••• hari:;lerl •••• moet u toch 
wel opgemaakt hobben,dat de akoestiek in deze zaak allerbelabberdst is. Kies dan ook 
een buurt,waar je een auto kunt parkeren! Dduidelijke sprker,qs zijn de SGA-bestuusleden 
ook niot1maar dat is geen ramp. Maar ga dan staan,als je wat te zeggen hebt! 

Eon t"1oede opmerking: de vergadering duurt te· lang en gaat daardoor V3rlopen. Vele 
afgevaardigden vertrekken voortijds. 

Ik boleidsnota1dfo in de Band is afgedrukt werd· na kritiek uit do vergadering 
teruggenomen• Hot voorstel tot contributieverhoging werd teruggenomen! Eeen verho
ging van rond zo1n 35% dreigde niet geaccepteerd te worden. 

Do bondsweds·trij dl eider nam niets terug, maar d eeldo uit • •• prij zen voor de behaalde 
kampioenschappen. Onze voorzitter· ván Stèden öntving 2 schaaklokkan voor de kampioen
schappan van Caissa 1 en Caissa 2. 

Do grootste verrassing was natuurlijk do mededeliryg, dat Voozi ttar Janssens het 
presidium hafil neergelegd. Hij was zelfs niet .BBflS me"er aanwezig. Er is dus een nieuwr 
vakatura. De oudo vakaturo,die van algemeen adjunct,was vakant door het uittraden 
van do h oer S'cijger. Bestuurskandidaat Meijer (Caissa-lid) werd in do laatste vokaturo 
gelcozen. Dnzci felicitaties! 

Op zaterdag 16 december krijgt aeze vergadering haar vervolg, Er moet con nieuwo 
voorzitter gekozen worden. Het SGA-bestuur stelt kandidaat du hoer Wijnands, tot heden 
bondsponningmoester. Voor de verenigingen kennis konden nemnn van dezo kandidaatstel
l�ng molddo hot \fatergraafsmeernieuws al dat hot SGA-bestuur iemand op het oog had1 
die niet in do l<NSB speelde. Wij dachten,dat we niet een voorzitter zochten1dio goed 
schakpn koli , ma ar een man,die leiding weet te gevén,die vergaderingen kan leiden,dio 
inzicht hoeft. We dachten dat do voorzitter van do K. N.V.B. ook niet in 1\jax 1 ge
vootbalc.l ho oft, Eon voorzittor,die zelf in de 5e. klasse van oen onderbond speelt,kan 
bDst con ruime blik hebben en kan naast de SGA-belangen ook do belangen van die 
SGl1-voronigingen behartigen,die in de KNSB spelen. ' E. 

" 
· ·  . .E. �.kj,_l,o_ .''.0.n;tp .kpn,:i.. ng e.rl. 
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, 
1(1 cornpetit

.
ieroglement: Wie zijn verhindering aan de w.l. meldt voor dinsdag 

half 8 verkrijg'!! 1 /3 van zijn eigen waardecijfer aan pun
ten1 wie zonde r bericht wegblijft krijgt 0 punten. 

art" 6 ÜJl l;r,1octon 2 Spelers elkaar voor de eerste maal, dan t-.rordt er om de kleur 
grüoot 1 bij do 2e ontmoeting wordt van kleur gewisseld; bij de 3o ontmoeting 
l·Jordt· e� opnieuw g eloöt. 
(du w,l. houdt aantekening van die kleur;u k�nt altijd bij hem informeren!) 

.M_o,d.e.dp_J,.i.11,9, 

Bel de w.l. nooit in etenstijd 
hij ter uwor beschikking! 

6 - 7 uur) , Duiten die uren is 

Du belangstelling voor oen theori�av6nd is zo gering ( opgav� van 1 lid),dat 
\t'Jc die me.ar moeten vergeten. 

,j 



.?.4 . .o.1<.t_o):i.e_r.J.9_7.?. 
_Ç,?_:i.s. s.a •• l . .  _ .'.". _ .TH,.J_ . 
Swart 1 -0 Bloemberg 

Eijgonbrooc: jr 1-D Jos.Jitta 

i'.rp t-t Brugman 

Sewr3jsingh D-1 v.Dillc:rn 

de Vos D-1 Pieters 

y.d.Spek D-1 v,d�Storm 

, Çowporu.s [J-1 rJe Vlieger 

v,d. Vos 0-1 Schutte 

· .de Bous 1 -0 H�lmers\, 

v.Dijk �--{- Thorn ieeson 
------

.:J.1;, .o.\<;t.o.b.e.r. J .9.7.2. 
Caissa 2 DOS 1 
---r.,._. A .  A. O • • ·-� L "1 • •  

1
• • A 

van Steden ,_-2- l(raaijkamp 

van Dijk t....-1- Lukacs 
Couperus D-1 l<adlubik 
v�n 't Riet ü-1 l<ok 
.Y .  Clcsff -}--!- l<noek 
Frons,dorf +.�1- v.Dalen 
Nusink 1 -D do Wilde 
ffoidig 
Serlijn 
M"ij er 

0-1 v.Vlijmen 
D-1 Frnfalowitch 
D-1 v,d,Meij 

3-7 

l .n.oY.s.m.b.c.r. _1_9_7_2: 

,Ç�J..s.�.a . • .  - - ·  .-. . ._ __ JJ�o.n_.n._e.�. 
v,Bakel de Jong 0-1 

Heins D-1 Schuhmacher 
v.Oostvcen 1-D Burggraaf 
Schmitz D-1 Boogard 
Hogonboom 1-0 Tak 
Oranje· 1-0 u.Beek 

3-3 

}.}1.0Y!"!n.bp_r_ J.9JJ.. 
b-An.cl.s.m.e�e�:C. J�·� .:_:-. J:.a_:i.s sa ·3 
Blees 1-D Noidig 
Rooker G· 
Rij nd. cq'.'s 
Goede 
Rookor R, 
Lecuijt 
Kuhne 
Heemskerk 
v.B:cuis 

t-t Zegerius 
M- .Barendregt 
1-D Lagendijk 
1-0 Zevoh 
1 1 T-7 Oudmaij er 
0-1 Moijer 
. 1-0 Zonj ee 
1 -0 ter j-leege, 
0- Mora vee 

----

Caissa is weer op het stootblok Tt1L gestoten;resul

taat vele blauwe plekken. Vijf verliespartij en is wel 

wat te veel, Het middenrif brak door midden en dan 

is de kracht er uit, Swart en de Bcus wonnen in de 

eerste zitting, Invaller van Dijk en Arp kregen remi-

se. 
We hebben voor zover we ons herinneren nooit van T,·\L 

kunnen winne·n. TAL is een sterk team, dat vooral 

evenwichtig ·speelt, 
Reeds bij· het· einde van de eerste zitting WE\S de ne

derlaag' eén feit.We moesten toen tegen een 2t-5-t 

achterstand aankijken. 
DB opmars naar een nieuw kampj.oenschap is vertraagd • 

Dat overgangsklasseschaak toch wel iets anders is 

dan 1 e klasseschaak bleek in deze wedstrijd, We wis

ten, dat· DOS 1 een sterk team is, Caissa 2 heeft er 

de handen vol aan gehad, De remises van van Steden 

en van Dijk zijn zeer verdienstelijk, D::tarna lieten 

Couperus en van 't Riet het afweten • .  Maar van· Cleeff 

en Frerisdorf hielden weer· ten dele stand, Nusink was 

d� man,Hij was de enige,die won!. De st3art liet zich 

volledig overrompelen. 
Uit 2 >mdstrijden 1 competitiepunt is wel wat weinig! 

Kom op,mannen! 

De eerste wedstrijd van hGt zestal,da·G in de naklas

se speelt. We willen dit to.am gebruiken om o.a. 

nieuwe spelers eens het competitieschaak te laten 

proeven. Een volgende keer nomen \'llG w2er enkele an

dere spelers. Donner is een nieuwe vereniging uit 

DiemBn. 
Met c.::en broederlijke deling v.nn de punten was ieder-

een tevreden. 

Caissa 3 stootte op de eerste sterka tcganstandcr. 

in de· Ze klasse. Mogen w o onze correspondent geloven, 

dan had het allemaal niet gehoefd, Neidig liet zich 

.opv,er)'la.ch.t rnat zetten b,v, Maar ola • , ,zelfs een 

grootmeester kan falen! Barendrcgt on ter Heege ver

s_.chenen weer op het toneel en _daar zijn we blij mee! 

We mogen toch wel op een hcorst
.el v;:rn Caissa 3 rekc-

.. nirn.'Z-· )Ji.t .seizoen wilden wc dat team oen klasse hogsr 

helpen,was de afspraak, En dat kan nog best,ook na 

deze nederlaag! 



!'. 

.!lpp.d.s.c.o.mp.e.tJ. t.i.s.w.e_d.s_t_rj,L d BlJ. 
3 bkt. 1972 
V,;e:�!tJ: :; :c:a.i_s1i.a. J. 
bord 5:·· Roeda-de Vos 0-1 
einduitslag 2-8 

J.O . .o.k.t.,.J .9J.2. 
p_,p,._r_,"' .t . .. _-.. _ _cp_i_s_s132 

: Mulder t�r v,Steden 
Zsgstroo H v,Dijk 
lz'!ks 1-D _v, 1t Riet 

.. Smit H. 1-0 Couperus 
Verbeek 0-1 v,Hulst 
:Loo.9 -}--d- v-111 Cleeff 
Steevens 0-1 Frensdorf 
Meijer t� Nusink 
SIJli;t Th, 0-1 Neidig 

.. Schouten ......J.:g.!:;:Uer 
5-5 

Jl. .o.k;c ••. .1.9J.2. 
.Ç.ai,.s..s p. ,3 . . . •• -..•. . . o .! .D..!.i:.....l. 
Broersma +� SchQUt-en 
Serlijn 0-1 Haringa 
Zegerius 1-0 Heeren 
Lagcndijk 1-0 de Lepper 
Peters 1-0 de Vries 
Z8ven 
Zonjse 
Meijer 
Rirng 

· l'Jeidig 

-}-!- v.Zoalingen 
D-1 Biemans 
1-D Schrama 
D-1 "Roos 
1-D Marcus 

6-4 

' lI .o J<;.<_.. J.9.7.2 . 
• !J".G.•JÎ.•.C.UJ?. 
,Ç�'1il3"�&é\.- � J\.i:n.�.t_e_l_t}?.r"� 
Se1·1rujsingh 1-0 de Bruijn 
van Dij k 4 Elfrink 
S;1art 1-0 l(n\jpinga 
van 1t Riet 1..0 Louiszoon 

3+- + 

De eerste wedstrijd van Caissa 2' in de· Dvergangskl'as"se, 
Frs.nsciorf eistB de eer van de· eerste: overwinnîng op(D-1) 

.. Neidig bleef ,ni.et achter en maak-be er 0-Z van, Coup"erus 
J,iet het afweten (1-2),maar van Hulst vond 1-3 een nette 
,voorsprong, Om .en om, zei Meijer en hij legde :zijn konihg 
om (Z-3), Van •t Riet sloot zich daarbij aan en de stand 
was gelijk (3-3) Van Dijk en van Steden lieten die stand 
gelijk door remise te spelen (4-4), Bij deze stand werd 
het slapenstijd! Van Cleeff en Nusink moesten nog een 
keer naar Badhoevedorp terug. 
Nusink stond een pion voor,�aar ·bracht het niet verd\'r 
dan remise ( 4t-4t) , Dok van Cleef{ deècl er een half · 
punt bij ( 5-5) 

In deze wedstrijd in de Ze klasse werd er soms heél be
hoorlijk gespeel;d. De wonderlijkste part;J komt. bp riaam 
van Jan Lagendijk,die een verloren stand in wins"t. wist 
om te zetten. Serlijn,Zonjee en Rang waren de "ongeluk
kigen�',"' Brp13rsma en Zeven de remisemannenJ we wonnen 
5 partijen en lieten dus deze Badhoevodorpers met lege 
handen huiswaarts gaan! Een goeds start van Caissa 31 
dat toch wel in een vrij sterke groep zit, 
Voor de Ze wedstrijd moet C,3 naar Landsmeer! 

De eerste overwinning in de strijd om de SGf1-cup, 
De Am·steltoren uit Ouderkerk is een 3e .klasser,maar we 
kunnen rustig zeggen,dat de heren de Bruijn1Elfrink en 
Knijpinga tegenstanders van formaat waren, 
Op 7 nov. spelen we de Ze ronde tegen DOS (<;iverg.klasse} 
e_n op 19 dec. de_ 3e ronde tegen Tuindorp/Oostzaan (1e kl) 
Twee van de vier clubs gaan over! 

-.-.-.-· ....... -.-

Bij het doorlezen van deze wedstrijdvorslagen zult u misschim1 ;iat zorgelijk 
.. kijken1 'lij ook ! •.t Loopt niet zo best! De tegenstand is vinnig,! Maar "12 hebben meer 

voor hete vuren gGstaan. 
-·-·-·-·-·-·-

!,M, TST.E.J'lIJ.U�-/..S. 
14 nov, gespeeld: De Pion 1 Caissa 1 (stand voorlopig 4t-3t î !l) 
Swart 01 Eijgenbrood jr, Arp 1 Sowrajsingh afgebr. v,d,Spak ·1, de Vos D,_ ' 
v,C::,Vos afgebr, de Beus 0 , v.Cleeff t 1 Brouwer 0, We'1hopen op 5-5 1 



.S.t.a _n.d .o.n. ..i. n. • 
de. .b.o.n.d .§.c_ÇJ_llJP e ti.ti:fl. 

kt�---o�f.dJ�l.a.s.s.?. 

1 • \1 1 rrioÇ3r 2 gesp, 3 gevJ, 
2 • Tl1L 1 3 
3, v/I rirn er 3 2 
L].·, i�ieu1,,iendain 1 3 

s·, Caissn 1 2 
6, US 1 3 

7, do Pion 1 2 
B, \'8esp 1,' 2 

38 ronde: 

2 gel, verl,Ol pnt, 5 
2 0 1 4 
1 1 0 3 

1 1 1 3 
1 0 1 2 
1 0 2 2 
0 1 1 1 
0 0 2 0 

TAL 1 - \�1meer 2 1+-1+ Uitslagen 
de Pion 1 - Caissa 1 4t-3t 
US 1 - Nieuwendam 1 4t-st 
Weesp 1 - W1meer 3 (wordt 21/11 

Caissa 1 , let op uw saèck! 

py_._r:::�:s_g_t:;.n.�Ls_.k,l�a"s.s.p�A 

1 ·• :'\rnst.olvcan 1 gBSpe 2 gew, 2 gel, 0 verl. D pnt, 4 
2-, i'JieU'.·H�ndam 2 2 2 D D 4 
3, DOS 1 R 2 1 D 1 2 

4-, V;\S/ t15.C 4 2 1 D 1 2 

5,DDI 1 1 0 1 0 1 

G·,Caissa 2 2 0 1 1 1 

7·, [·c]erno 3 1 0 0 1 0 

B, LC!< 1 2 0 0 ?- 0 

(tussenstand Memo 3 - ODI 5-4) 

.2.e: k.J..a.ss.e. �\. •. 

1 • îJi:::UvJGndarn 4 gesp, ?- gew, 2 gel, 0 verl, 0 pnt , 4 
2 Lands1ne er 1 2, 2 0 0 4 

• 

3, Do Pion 3 2 1 0 1 2 

t,, Cais[-Ja 3 2 1 0 1 2 
c _,. MGmo 5 1 0 0 1 0 

6, TOG 1 0 0 1 0 

7. DDI 2 2 0 0 2 0 

f(omondc wedstrijden: 
di 21 nov, /\ bc oudo - Caissa ( 6-tallen) 

do 23 _nov, L,C,l<,1 "'. Caissa 2 

di 28 nov, Caissa 3 "'. Memo 5 

di 12 de_c, Caissa 1 - US 1 
di 19 dec, Caissa 2 - Vf\S/f1SC 4 
di 19 dec, Tuind,Oostza_an - C.ais.sa (S,G,1'.,oup) 

di 2 jan. Do Pion 3 - Cai:SSB 3, 
c\i 9 jan, Caissa. - Maccabi (�-tallen) 

gespoeld) 

\fo dachten, dat Caissa op alle fronten nog wel wat compe'd·tiepunten 
nodig had! 



CLUBCOMPETITIE 
. sJ:;'.!!.d 

. .  t/.m. J .4 
. •  

n.oy_,, · 

1, Swart 
2, Eijgonbrood 
3, Sev1rojsingh 
4. van D.ijk 
5, Nuidig 
6. van Hulst 
1 • •  �rp 

80-706 

jr 79-552 

78-541 

77-530 

76-442 

75-414 

74-386 

. . ..... 1 • 
------------------ ... -·�- -

11. Frlmsclorf 
12. Zegerius 
13, Couperus 
14, v,d,Spek 
15. de Vos 
16. Nusink 
17. HGins 
18, Eijgenbrood 
19, van Stodo>n 
ZO, van Clkoff 

70-385 

69-330 

68-329 

67-325 

66-313 

65-313 

64-296 

63-292 

62-287 

61-276 

21, v,1t Riet 60-266 

22, v,Oostvoen 59-260 

23, Barendrcgt 58-250 

21:, Meijer 57-245 

25, Zeven 56-240 

26, de Jong 55-235 

27. Mor01vrm 54 -233 

28, SerLjn 53-228 

29, Poters 52-225 

30, Oranja 51-214 
______ . .:.....::.;.�--��......:.. 
31. OuUmaijer 
32, Lagsndük 
33, Hogrmboom 
3lf. Brouwer 
35. Schmitz 
36. Roinen 
37, do Bous 
38, Zonj oo 
39. Brocrsma 
40, Kielstra 

41, Mulclor 
42. Cornolissen 
43, Rang 
44, BlaaU\V 
45, :,1berts 
46, den Hertog 
47, Chong 
48, Ritmeester 
49, ter Heogo 
50. Heirnens 
51 • do Vries 

50-213 

�9-211 

40-205 

47-202 

46-201 

45-183 

44-183 

43-183 

42-182 

41-178 

1\0-156 

39-144 

3S-137 

37-136 

36-134 

35-128 

34-121 

33-117 

32-109 

31- 96 

30- 93 

Ons commenta� • 

Er zijn nu 10 ronden gespeeld en wo staan weer in het 
. . ' ' 

gelid. Kopman Swart staat fier aan het hoofd,maar is wat 
teruggohaa.ld door zijn nederlaag in du wedstrijd t,egen 
De Pion, (Jammer!) Van Dijk is still go1ng on, Hij speelt 
oer-degelijk, is goed in vorm, Neidig is oen vree.mde eend 
in de bijt1maar hij :staat toch mear op no,5, Van 1-\ulst wil 
ook weer tonen,dat de "oudjes" het nog be9t doet'\! 

Frensdorf en Zegerius doen het ook goed, Maar .wat te 
zeggen van Heins,die op de 1 7e plaats troont-. We dach
ten,dat hij' nog wel wat geduw zal ondervinden. De Vos, 
van Steden en van Clfileff residcron wat to laag,maar laat-
bloeiers bloeien ook! 

In de derde groep staat van tt Rîot bovenaan,maar daar 
zal hij. wel geen genoegen mee nemen. Dat zal de toekomst 
uitwijzen. Van Oastveen draait WBGr regolmatig mee en doet 
het lang niet slecht. De Jong hoeft ook hoog getroond, 
maar wie hoog zit valt diep, Na de 7e rondo stond hij op 
no. 1'1,nu op no. 26; Moravec' heeft iets weg van een 
stoomwals, Het startschot is nog niet gelos·t of 'hij valt 
onstuimig aan en heeft succes! Oranje zit hier Ook net 
boven de streep, 

Snelschaakkampioen Brouwer is wat van slag, We dachten 
dat hij die depressie kan overwinnen door toch te komen 
en te spelenJ Zo'n inzinking hebben We allen op z'n tijd! 
Van de allernieuwsten draaien Hogenboom en Reinen leuk 
mee •.. Veel spelen- en dan komen ze er i,.iel, Maar dan moet 
Hogenboom geen dame aanbieden1ook al weigert de tegen
stander die hardnekkig te nemen, Sohmitz is na het win
nen van de zomercompetitie aardig blijvon spelen, Hij is 
sterk vooruït gegaa'n, Zonje'e speelt erg wisselva'ltig. 
Hij moet zeker hoger komen, Mulder staat o,i,· o�� te laag 
evenals onze vriend Rang, Den Hertog behaalde twee maal 
achtoreen de zege. Ter Heege heeft het druk .in d'e zaak. 
zal bij meer kunnen komen zeker hogere ogen gaan �ooien, 

\<lol tc;r hebben we een brief geschreven, wsar of h�i zit. 
Een goede schaker,die we eigenlijk niot kunnen missen, 
We zouden het op prijs stellen eens iets to mogen horen, 
Zo missen we ook de laatste weken onze vr:i.cind Chong, 
Waar zit die man? 

Onderin zitten· v·e.rScheiäene iiieuwe spelers te zwoegen 
en te zweten, Stug volhouden,schakon is mooilijk,maar het 
is te leren. 

Do opkoms� van de lede� is good!. Elders in dit nummer 
memoreren we nog· enkele a"rtikolen uit hot competitie
reglement. Plus nog enkelÈ311 o.rganisa·l::orische aantekeningon.1 

52, Takx 29-86 

53, Oudkerk 28-76 

54, \folter 27-76 

55,Freid 
56, Bronswijk 
57, Kok E. 

26-51 

25-42 

24-21 


