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Bladerend in oude nummers van ons maandblad lazen we in december 1970: ,,voor 
Caissa 1 enkele diepe groeven in ons voorhoofd; i.n december 1971: de stand van vandaag 

·toont u een aan de kop tronend Caissa 1. Nu is het december 1972 en We dachten weer 
te moeten spreken van diepe groeven! 

Caissa 2 en 3 zijn ook het slagveld opgeweest, U leest er de bondscompetitiever
slagen maar op na! 

Dat c\s club gegroeid is blijkt uit het feit,dat we vaak·moeten passen en meten om 
in hGt lokaal te kunnen, \rJe denken maar aan het spreekwoord: Hoe meer zielen,hoe meer 
vreugde. 

In de eerste ronde van de bekercompetitie eindigden we bovenaan.Dat betekent:over 
naar de 2o ronde. 

Cver enkele dagen duikelen we 1973 in, .. Ook in dat jaar veel schaakgenot toege-
wenst! E • 

. �c;_d.e)._e,g_o_e,r,d.e_ny_e,r,g_a,d.ê.'f'Jng d, d, 1 6 d ecemb e:i:......'..ll. 

In een extra bijeenkomst moest een nieuwe voorzitter gekozen worden, Het SGA
bestuur had de zittende penningmeester kandidaat gesteld,de heer \·lijnands. Tegenkandi
daten waren Gr niet, zodat dhr. W. gekozen werd. De vereniging T/,L leverde een nieuwe 
penningmeester1zodat de ''ploeg" weer volledig bezet is. 

Voor u:.· afgevnardigden is nog Öelangrijk, dat de vergaderingen niet meer op zater
dag gehouden worden, Nu nog een andere zaal met wat meer parkeerruimte." .dan zijn we 
helemaal content! 

Bestuursmededelingen: 

NieuWG leden: W.l\.M.Cornelissen (W.A.M. is een broer van H.f\.M. Cornelissen) 
en R,P,H,Paardekooper ; hartelijk welkom, 
Omdat we 2 leden,die maar 2 of 3 keer vexschenen zijn en toen 
zonder enig bericht zijn weggebleven,afgevoerd hebben,blijven 
we staan op 63 leden! 

Cant:eil:nitie• gebrrdk gem.giro C 2662 tnv, 5,V,Caissa 
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C.aft..s,.\ltl 
Naerebaut 1-D Swart 
Struijlaart JD-1 Eijgenbraad 
11aasendaal D-1 flrp 
ten Bosch M Sewrajsingh 
Muijser D-1 v.d.Spek 
Blaauw 1-D de Vos 
StruijlaartE D-1 v.d .• Vos 
Haggenburg 1-0 de Beus 
v·.Leuven 
Boersrna 

t-<t v.Cleeff 
1-D Brouwer 

5-5 

Van deze wedstrijd werd in ons vorig nummer 
reeds gewag gemaakt.De stand was bij het à'f• 
breken 4t-3t in het voordeel van De Pion. 
Uit de afgebroken partijen behaalde Sewr�j- . .  •

singh remise en v.d.Vos xexiaax won! De 
einds·tand werd dus 5-5 

21 november 1972 
i��c.',;:u�ci:�:=: :�: (1o'_i.s_B!3�( zestallencomp) 
Pieters t...t Schmitz 
Hauthuijse D-1 Reinen 
Tuiner 1-D Oranje 
v-_Laen D-1 Carnelissen H 
Eijlers 1-0 Heimans 
Uittenbogaard 1-D Kielstra 

S.chmitz1 de veteraan trok met 5 nieuwelin
gen ten.-str:Ude in f\bcoude·. Deze 5 moesten 
het bondscompetitieschaak maar eens proeven 
Reinen en Cornslissen H brachten het er 
goe.d. af 1 de 3. anderen sneuvelden. 

:2.B.�n,a_v_eJ1lb. e.r 
.. J .9J2. 

.Cai..s.s.a.}. � . . •  � . . . 
M.EJ1D .. §. 

Zegerius D-1 Kroeg er 
Ba rond regt D-1 v, d .�fel 
Mo:tavec · D-1 Sw.eresen 
Heins D-1 v. cl.Berg 
Lagendijk -}--t Kunneman 
Zeven 1-D l<ars 
Brae:ésma D-1 Spits 
ter Heege 1-D Schmidt 
v.Dostveen 1...0 Bierenbr.pot 
Oudmaijer 1-D ·Boeyer 

----

4·}-5t 

Een nederlaag op het nippert'jè voor ons 

derde team, De kop van MEMO was aanzien
lijk sterker dan de' kop van Caissa, Dat 
gaf al vier nullen, De staart deed het 
veel beter! 

23 november 1 !JL2. 
L.C. K. 1 

-':' •• _ . •  C:..a.i.s.s.a . .2. 
f1nsmel t-t van Dijk 
Staart 1-D Couperus ' .  
v,d.Haeven D-1 v,Cleeff 
5chingenga D-1 Nusink 
Damen D-1 van Hulst 
Zegwaard t--1- v.•t Riet 
Kuler D-1 frensdarf 
Cornelisse +-<t Neidig 
de Boer 1-0 Zeven 
\(pafRen H Lagendijl< 

•, 

�Van Clee·ff' opent de scc:irs;Frensdarf doet 
er ·aen sc\"lepje'bovetiap (D-2) Van Hulst 
seint:'"ik ver!ies 1 Van •t Riet remise en 
verlies vaar Couperus. ( H·-2tl Invaller 
Zeven buigt het hoofd (2t-2tl Nusink wint 
en we staa� wee� een punt voor (2+�3tl1 
Neidig remise (3-4) Vari Hul.st1van Dijk en 
Lagendijk brèken af, Prognose 5-5, Nee, 
zegt van Hulst na remises van van Dijk en 
Lagendijk (4-5) 1ik zot alles op alles.Hij 
stand twee pionnen achtar,drang aan en 
zegevierde! Eindstand 4-6. . ' v Een heel belangrijke overwinning vaar 
Caissa 2. Hulde aan van Hulst vaar zijn 
krachtdadig volhouden! 

12 december 19JJ.. 
Caissa 1 - U,S,1 
Swart -t-fv·�-;�·.;;�g 
Eijgenbraad D-1 Gieeka 
Arp 
Sewrajsingh 
v.d.Spek 
v.d.Vos 
de Deus 
de Vos 
Nusink 
v.Steden 

1-0 
0:.1 
0-1 
D-1 
D-1 
D-1 
1-0 
D-1 

Stuifbergen 
Simon 
Rtithongassar 
v,d,Wey 
Bouma 
Straathaf 
Turk 
5eidel 

Een gevoelig pak slaag voor Caissa 1, 
Vele donkere momenten; lichtpunten: winst 
van flrp en invaller Nusink;d±±e spelers 
verloren 11ap de klok" t Wedstr ijd om gauw 
te vergeten l 



!Le.J:.VJJ.li:J. .b.o,n.d.s.\1.e.d.s.t.r.\j_ct_e11 
J.9. .d. e,cp Jn.b. e.r.J .9 .7.? • 

. C.a_i.s.s.a . •  z .... :: • .  .VAS/��?� 
van Dijk f�} Spanjaard 
v.Cleeff D-1 Nass 
ffosink f f v.Tu\jl 2--i-
v. tt fliet D-1 l<roondij k 
Coupsrus ? Poeltu\jn 
v.Hulst 1-D Mar kus 
v.st�Jden ? Dulon Barrê 
FrGnsdorf 1-IJ l"lessels 
Neidig l!J-1 Stogeman 
!folter 1-D Sinnema 

--

4-4 

Eon opztin storkst Caissa Z speelde met 
r.;rnst en ov:..:;r-tuiging. Frensdorf bracht 
als eerste oen 1,maar van Cleeff capi
tuleerde ( 1-1) \folter en van Hulst wonnen 
(3-1) on V311 Dijk maakte remise {3t-Zt) 
Nusink dood er con half punt bU,maar Nei
dig vond 4-4 mooier, Neidig kan zich de 
hare:n uit hc·t hoofd trekken,want hij stond 
de h �lo part� door beter,zelfs gewonnen! 
:'.µ c�'-J part�J van l�!ol ter komen we, als we 
ruimtr::: hubben,tGrus;. Couperus staat een 
pion voor en moet rBmise kunnen maken,· 
terwijl Van Steden o.i. gewonnen staat. 
En c�at zou St-4-} botekenen ! ! 

Stand in do hoofdklasse: 
=============�========== 

..tlP� �P.•_.9.,.f?W' 
1.'.�J'rneer z 4 
2.NEidarn 1 4 
3. US 1 4 
4. Hs2sp 1 4 
5. T.\L 1 4 
6 �1meer 3 4 ' -···-- • J A 0 • � • 0 • • o - • 0 ' 

7. Caissa 1 4 
8, de Pion 1 4 

3 
z 
2 
2 
2 

.. L .... 
1 
D 

gels 
1 
1 
0 
0 
0 
1 
1 
2 

Stand in de ovorg�ngsklasse: 
=====�====================== 

. 9.. a.sP.•.9..'!!' • gel • 

1.t\1veen 1 4 4 0 
2,  V/,s/:,sc 4 3 z 0 
3,DOS 1 4 z 0 
4.N1dom z 4 z D 
5,CDI 1 4 1 2 
.6 ••. C�J.s.sp . . z . . . . . . .  3 . . . . J 1 
7.L.C.l<.1 4 1 0 

verl. ent. 
D 7 
1 5 
z 4 
2 4 
z 4 
2 3 
2 3 
z z 

verl. pnh, 
0 8 
1 4 
2 4 
2 4 
1 4 
1 �...:! 
3 2 

Uint Coissa Z inderdaad de wedstrijd 

van VAS/ASC 4,dan klimt Caissa 2 van de 
6e naar de Ze plaats! 

stand in de Ze klasse A: 

.9. e� P.• .. .!J .e.w .•.. ..9.�l.o�.Y2.E.J.>.P.n.t..._ 
1 • N 1 dam 4 Z Z 0 0 4 
2.Landsmeer Z Z 0 0 4 
3,dePion 3 Z 1 0 1 Z 
4. TOG 1 2 1 0 1 Z 
5.Memo 5 Z 1 0 1 Z 

""6..,,"'C"'a"'i"'s""s"'a_....3 
___ .••. • 

3 
• ••• . J" .. . .  9. •. -. ..2�-··z· 

7. ODI Z 3 0 0 3 0 

BO NDSCOMPET I Tl EMiJ_M.s.R).N,G.E.!J. 
Drie teams,die tegen de rode streep aan
kijken,voorwaar een prettige zaak !Wint CZ 
inderdaad1dan hebben we een zorg minder; 
maar C1 en C3 bezorgen ons winterse ril
lingen. Het klinkt misschien wat vreemd, 
maar we maken ons veel zorg over C1. B� de 
laatste wedstrijd tegen US �Ja:ren er bij de 
start om 8 uur zegge en schrijvell drie C
spelers present. De anderen begonnen dus 
al met een tijdsachterstand; en als er dan 
in die wedstrijd 3 spelers11door de klok" 
gaan dan zetten we toch vraagteksns. We 
hebben US onze excuses gemaakt voor deze 
ON-gastvrijheid! �Ie dachten dat,als je gas
ten ontvangt1de gastheren present waren, 
Maar och,er verandert z.o veel in d�ze we
reld! 
Uitslagen 4e ronde hoofdklassa: 

W 1 meer 2 de Pion 1 6t-2} 
W1meer 3 - Nieuwendam 1 4t-5t 
Caissa 1 - US 1 2t-7t 
Weesp 1 - Tt.L 1 7-3 ( ! ! l) 

C3 kan op 2 januari wat doen aan zijn slech
te positie.Maar da11 moet er wel gebokst 
worden tegen de rion 3 

programma: 
=========::: 

di 
di 
ma 
ma 
di 
di 
vr. 

z jan. 
9 jan. 
15 jan. 
2Z jan. 
1 3 febr. 
zo febr. 

2 3  febr. 

de Pion3..Coissa 3 
Caissa-1-iaocabi (zestallen) 
Nieuwendam 1 - Caissa 1 
Nieuwcndnm 2 - Caissa 2 
Caissa 1 - H•rneer 3 
Caissa - DCG (zestallen) 

Amstelveen 1 - Caissa Z 

Caissa 3 is n a  2 januari vr� tot 
ZO maart!! 



.C.LJJ.B.C.Df'�'J.T.IJ)J • 

' " 

. S.T fl�J.D . . T /!� J .9.•.1.2 .• }.2. 
·1 • Swart 80-804 21. v.Dostvèsn 60-373 39.Muldsr 42-260 
2. Eij genbrood jr 79-782 22. Baren dregt 59-364 40.den Hertog 41-253 
3. van Dijk 78-696 23. de Jong 58-360 41,0ranjs 40-245 
4, Se�vraj singh 77-687 24. v.5teden 57-346 42,Paardekooper 39-235 
5, Frensdorf 76-650 25, Lagendijk 56-343 43,tet ·H�ege 38-234 
6, van Hulst 75-640 :26. Meijer . 55-339 44,Zohjee 37-234 
7. Arp 74-637 27. Morava<> 54-338 45,Alberts 36-232 

. ·"18�·�-·-v·•-�-·Y.o.s . .  " . , . A .7.3:-..•"•"� 28, 0 wdmaij er 53-337 46,Cornelisssn \o/ 35-218 
11 • Nusink 70-576 29. Heins 52-335 47.Blaauw 34-212 
12, van Cleeff 69-526 30, Serljin· 51-327 48,Kilestra 33-203 
13. Neidig 68-504 31. Brouwe:r 50-318 49,Takx 32-193 
14, Eij g enb rood sr 67-443 32, Reinen 49-316 50,Rang 31-170 
15, Couperus 66-434 33, Carne.lissen H 48-312 51,Heimans 30-155 
16, v. t t Riet 65-429 34, Peters 47-310 52,Ritmeester 29-139 
17. Zegerius 64-428 35, Hog snbàom 46-306 53.de Vries 28-129 
18, Zeven 63-422 36, Wol ter 45-302 54,0udkerk 27-125 
19;' v,d,Spek 62-411 37. Schmitz '44-274 55.Freid 26- 69 
.2.ci ••• A é • .V.o.s. " •• . . .  .6.1.�4.0..9.. 38, B:roers ma '43 ... 272 56, Bronswij k 25-59 

.P�n��---·c.o.n1m.�11t.a.a.r_. 
Swart.is.d!' winterkampioen! Van Dijk,Frsnsdorf en.van Hulst ·bivakkeren nog"steeds in de 
hoogste regionen, Neidig is daaruit verdwenen, zijn kans om "bij te blijvsn" heeft hij "in de 
wedstrijd togen VAS//\SC 4·1aten liggeo.Jammer! Nusink sn"van

.
Gleeff lonkon met ��n oog 

niiE\r .. de ·hoogste re g ionen ; zij kunnen hst lonken niet laten! D� Vos is· vmt. van sl�g (ver
mo?'i«iheid) . maar zal ·torugkomen,Zegerius en v ,Opstveen en, .Zeven staan prettig l. De Jong 
en 'rlèins · c:Oile11 op do ladder, De strijd bovenin. was .te hard 1 Van Steden troont te laag, 

.maf!r. h8eft nog 54 puntsn tegoed,"ls hij zijn afg�broken partij in de bondscompstitie w.oet 
.,;tr:?, winn�n.- Brouwer is weer op. het app�l versch��en. en bond Reinen aan z_ijn zug.ok�r,die 

h"'t a.ls nieuweling toch leuk doet, Dok Cornelisssn H zal bij wat meer routine wel hoger 
·komen,''loravoc,dio 27 december getrouwd is (onze felicitaties !) vindt de 27s plaats com
fortabel! tloganboom doet hst ook lsuk;Wolter is aan een grandioze opmars begonnen, Do� 
den Herto.9 is niet to stuiten,vijf overwinnin\)01'1 e� ��n :r;:emis� in successiel\fat meer 
naar on duren uen stovig geknok om hoger te kom.E7ln•" Succes·, Tnannen l 
1\fgobro.ken partijen: Mulder-Zonjee ; Zonjee-ter Hsegs ; van Steden on Couperus uit �en 
bondswedstrij d, 

E. 

Y .... C?.�.:f; •.. �[1 ... z.e.""�ESLi.!1 .... r:i�: ... 
In de pa rt ij Sinnoma(V/\S/i1SC 4) - Walter (Caissa) kwam de volgondo stand op het bord: 

wit: Kg1 1 Ta7 en Te7 1 Lf1 , pionnen a6 - f2 - g2 .:. g3 
zwart: l<g6 , Dd4 , Pg4 pionnen: c6 - f7 - g5 - h5 

Z11art(l,foltor) is aanzet en speelt Pg4xf2;als wit nu speelt Tf7 x f21dan krijgt wit 
Ta7 voor het paard, Dat ziet wit en speelt niet Txf21maar Ta7-d7, 'delko vreselijks mis
ro�ening maak·t wit? 

Wist u." •• " • 

dat bondswedstrijden om B uur beginnen? 
dat Nieuwendam in een ander clublokaal speelt; Caissa 1 en 2 (zie programma) kr�gen 
voor hun VledstrijclBn tegen Nieuwêndam een uitvoerig stencil; Nieuwendam heeft ons 
gevraagd zo mogelijk vroeg te beginnen (al v66r 8 uur !) 
dat eon penningmeester op tijd aan zijn financiële verplichtingen moet voldoen? 
dat ons gironummer nog steeds open staat? ( C 2 8 8 2) 


