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Op 4 soptember hielden we onze jaarvergadering. De vergadering. begon om 8, 10 en
W'1s om 9, 10 beëindigd. Grote feiten zijn er niet te vermelden. Mis.sch.iim toch wel, De

vJisseling van penningmeester! Serlijn,die zo'n 39 jaar lid is geweest van Amsterdam

Zuid,na de fusie van Caissa,heeft bedankt als penningmeester en als lid, Uw redacteur
c!G-cht,dat het toch wel e moei te waard was dat te noteren-. We bedanken onze vriend
Serlijn vbor- alles wat. hij voor de schakerij gedaan heeft en in het bijzonder voor Caissa.
·

We zijn blij,dat onze vriend Hogenboom het penningmeesterschap heeft ove�genomen, Het is
niet altijd makkelijk leden te vinden,die bereid zijn de handen uit de mouwen te steken,

S2men

tie.

met zijn vrouw beheert ·hiJ de penningen. Elders in dit blad meer over de contribu-

De eerste bcmdswedstrijd is gespeeld, We staan met

6t-H·

acher tegen een sterk

spelend Amstelveen. Niet best,deze start. In dit nummer nemen we het wedstrijdr1rogramma

veer de maand oktober op. Het is weer alle hens aan dekJ

Op 1G oktober komen de gedelegeerden van de verenigingen bijeen,lioor de najaars

Voorzitter van Ste
vergadering van de S.G.A, Grote zokon komen er niet aan de orde
den vertegenwoordigt ons alleen,omdot U\1 secretaris helaas verhinderd is.
•

Dit nummer is een bescheiden nummer. Straks,als er meer bo_ndswedst__.rjj_den . Z:jj_n ge

speold, Lees het artikèl van Broersma

en

speel de mini-partij van van Hulst eens doorJ

Bestuursmededelin��:

Bedankt: van Cleeff {sterke bridgeneigingen) - jammer! - ter Heege (bezet op dins
dag) - niet jammer,want hij leidt op dinsdag een jeugdschaakclub - Kok
woont in Utrecht en heeft daar eindelijk een schaakclub gevonden! Schmitz - Serlijn (zie hoofdartikel) - Ritmeester (met de noorderzon)

Nieuwe leden:

J,van Gijzen - A.Knop - N,G,Min - H.Schaacke - hartelijk welkom!

Met onze vriend van Oostveen in het VU-ziekenhuis wil het nog niet erg, Hij ligt
d"ar nu ol ruim twee maani:len ( adres 4 oost 8 VU ziekenhuis-de Boelelaan), We hopen,

dot h� spoedig in zijn nieuwe huis (Nedersticht) terug mag zijn! We wensen je het aller
beste!

'

BO!'JDSCOMPETI TIE
hoofdklasse:

overgangsklasse:A.

2e klasse D:

3e klasse E:

1

1,Tarrasch/Lasker
2,VA5/A5C 4

1 T.A.L. 4
2, Victory 2

1 • \� 1meer
7
,,
2, Caissa 4

•

2,

u.s. 1
v!eesp 1

3,Patr,West

3, u.s. 4

Amstelvoen 1

6.Raadsheer 1

6. VAS/ASC 6

VAS/,\SC 3

B.T.A,L. 1

3,
4,

VJ

5,
6,

7.

8,

•

Caissa 1
1maer 3

Nieuwendam 1

V, V.G•A• 2

3, Abcoude 2

4, D.C.G. 2

4,Caissa 2
s.n.o.s. 2

5, K.v.c

•.

4, Amstelveen 5
5, l•eesp 4

2

6, Nieuwendam 5

7. Caissa 3
8, Airsport 1

7,Nieuw West 1

In de hoofdklasse zijn Amstelveen 1 en VVGA 2 de gepromoveerde teams,terwijl VAS/ASC 3

uit de KNSB terugkeerde,

In de Overgangsklasse zien we Caissa 2 een seizoen met pittige wedstrijden tegemoet

gaan. TAL 1 degradeerde uit de hoofdklasse,

In de 2e klasse D is de nieuwe vereniging Aitsport ingedeeld,·

In de 3e klasse E zit Caissa 4 ; waarom al die"buitenlandse� tecims in 6�� afdeling

moeten zitten (Abcoude,\foesp,Amstelveen,Nieuwendam) is ons een raËidsel. Dat wordt

reizen!.

\fa kunnen over de komende strijd geen zinnig woord zeggen. Meer dan onze uiterste best
kunnen w� niet doen, We wijzen onze nieuwe leden er met nadruk op,dat we nooit een
reser)le meesturen, \rlie verhinderd is melde dit zeer tijdig! Wegblijven-is.er niet bijl
De jaarvergadering besloot in ons clubblad te vragen of er leden zijn,die als non

playing captain een tiental willen begeleiden, Ze dienen iets af te weten van de re

glementen of de lust hebben zich daarin alsnog te gaan verdiepen, Aanmelden bij-de

v.fedstrijdleider.

Om .potti te sparen kan het gebeuren,dat er tientallen d,m,v, het clubblad warden op

geroepen, Lees ·uw blad daa·rom nauwkeurig en tijdig!
wedstrijdprogramma:

(1-!--6-!-l
Caissa 1 - Amstelveen
Caissa 2 - DOS .2
vJ 'meer 7
dinsdag 16 okt:
Caissa · 4
- Caissa 3 (Schiphol!�
donderdag 18 okt;Airsport

dinsdag 2 okt,:

·

dinsdag 9 okt,:

dinsdag 23 okt,

VVGA 2 - Caissa 1

donderdag 25 okt: Raadsheèr'1 - Caissa 2

BENJAMIN FRANKLIN

Ied!"reen heeft wel eens gehoord van Benjamin Franklin(1706-1790),Mn der grondvesters

van de Amerikaanse Republiek.Een man,die uitmuntte door vele gaven van hoofd en h�rt,

Een man,die van letterzetter wist op te klimmen tot gevolmachtigd minister in Frankrijk,
En een ieder heeft viel eens gehoord,dat Franklin de bliksemafleider heeft uitgevonden,

mnar zijn q.otokenis als schrijver en mornlist is voor de meesten. een. gesloten boek.En toch
zijn z'n ges_chriften zeer de belangstelling waard, Waar deze man al niet over geschreve�
heeft.Om maar iets te noemen: Over de verkwisting des levens,over democ.rat�scho gezind
heid,over armenzorg 1 ovel;' onnutte weeI:de ,.o ver het duel,de oorlog 1 viijhandel,smokkelarij,
over visites,beleefdheid in conversatie,over het huwe"lijk, over ongehu
' wde moeders,over

zelfverloochening,deugd en genot,over het geluk,het geloof,enz. Eon aardig voorbeeld
van Franklins wijze van moraliseren vinden Wij "in de verhandeling. over het schaken. Hij was

een hartstochtelijk liefhebbe-r van dat spel,Naar men verhaalt, bleef hij eans van

1

s avonds

zes uur tot de volgende morgon aan Mn stuk door in het spel verdiept.In genoemd opstel
(vervolg pag, 3)

'

_2

kwenties getrokken, We hebben hem ten

oktob
- er 1973

'.=ais sa 1
s ....Jart
.

E;jgenbrood

t-t Donk

de.Vos

0-1

Seivrejsing·h

afscheid de "hand gedrukt en uit zijn niond

Amstelveen 1

vernomen,dat hij na het afsluiten van z�n

Vriend

?

studie - zo

Buijse

?

1-0 Scherpenisse

v.d.-Vos

0-1

zwaar aan het piekeren.

v.d,Spok

ze zo ��n,twee,drie het hoofdklasseniveau

Dio

halen betwijfelen we, Daar is tijd voor

l(ooiman

0-1

nodig.

0-1 Boonstra

Leijen

Couperus

--

Op 23 oktober speelt het eerste weer.En

0-1 v.Deursen
-

ook weer tegen een gepromoveerd team,na.

---

1t-6t

lijk VVGA 2.

Een doffo dreun. Startten we vorig jaar
gens ingewijden een 8-2 nederlaag,

Luidden

de berichten Zo rond kwart voor tien vrij
gunstig,na half olf knapten dè Caisse

spelers bijna allen af. Couperus kom om half
Eijgenbrood jr. voegde

�e3r1mot zwart spelend,een remise tegen de

toch altijd nog sterke Donk bij,

Om kwart

wvGr 13lf zegevierde van Dijk,maar intussen
�1odden Leijon,van der Spek,Nusink al een 0

op

hun conto,

Tegen half 12 gaven ook van

dor Vcs on de Vos zich gewonnen.

Sewrajsingh

brak of,maar heeft o.i. ge�n kans meer,ter

Na die datum woten we iets

meer"

iet oen 8-2 overwinning,nu wordt het vol

tien al.efroizen.

Er staan �e�e� .-.

een aantal jongeren te trappelen, Maar of

0-1 Bosma

f'Jusink

·

Ook dit gat moet gestopt worden, We zijn

Rietveld

VGn Dijk

in Amsterdam een baan zou

Áij

kunnen krijgèn - weer terug komtJ

x-x-x-x-x-x-x

Benjami� Franklin (vervolg)

geeft hij de volgende raadgevingen:

·l'�nneer bij het schakèn de tegenpartij lang
zaam apselt(er werd toen nog niet met d�
klok gespeeld)

moet ge hem niet haatsen,

Ook geen onaangenameheid toevoegen over.

zijn langzaam spel.Ge moet niet zingen,

fluiten of op het horloge zien,geen boek
opnemen om te lezen,niet met de voeten

·

op de grond of met de vingers op de tafel
- "je· moet· niets
tronimelen,in ��n woord..

lrJ�_:l S\oJ3rt, die zijn partij ook afbrak 1 vermoe

doen wat de oplettendheid van de tegen-.

uitslag

gen getuigen geenszins van bedreven�eid·

delijk- uc� half punt vetbv�rt. Vermoedeltjke
2-0.

partij kan afleiden.Al dergelijks handeliR

Amstelveen is wol sterker dan in het vorig

in het spel,maar wel van kwade praktijken

•crlo?r• Opmerkelijk was het afknappen van
.
onza ploeg in hot laatste uur. Je mag toch

gewonnen hebt,moet ge daarop niet snoeven,

soizoen,tocn Caissa 2 niet 6t-3t van �'veen

van e?n ploeg,die gemiddeld 28,7 jaar oud
is,verwact1ten dat ze enig uithoudingsver

en onbescheidenheid.Wanneer ge een spel·

maar liever zeggen:''Ge kunt beter spelen

dan ik,maar go v-iaart te haastig en onop ...
lettend.

mogen hebben. Teren we teveel op11oude roem'',

vlanneer ge als toeschouwer erbij staat als

wel r�gelmatig in de clubcompetitie of is

ongevraagde raadgevingen kunnen niet an�

Het stellen van deze vragen houdt niet in,

ene,omdat zulk een raad hom het spel kan

zo die rocn er al geweest is?

Spelen we

dat niet nodig?

ti

anderen spelen, bm<aar .het stilzw gen;want uw
dors don beide partijen beledigen:zowel

89t we het vertrouwen in de ploeg hebben

doen verliezen:als de ander,die uw rand

dGn hot vorig seizoen.

zelf de voordelige zetten te bedenken.

opgezegd,

We zijn nuchter beschouwd zwakker

!··let deze vJOdstrijd heeft ook van der Spek

afscheid gunomen van Caissa.

HU wil pers�

op korte termijn zijn universiteitsstudie

afmaken.

Tijd om schaakstuàie t�. bedrijven

is er niet en dnaruit he�ft hij de konse-

de

volgt,omdat ge hem het genoegen ontmeemt

\Hl t ge uw. .talent tonen,speel dan zelf,

maar critiseer niet ar1deren en b�eng·he�
niet in de war door je met het spel te

bemoeien.

P.Broersma

('

.: �
fUIBCOMPETITI E (stand t/m 2 oktobsr na ds 3e ronde)
1.

Oronj"
Sewrojsingh

2.

3 ,.

van Gjjzen

4,

·nroe·rsma

5·.

226

Vonk

ï',

252

237

:Hogenboom

6,

309
260

214

Elj genb:wodj r 207

V-t·d.-Vos

o.

11,

194

Tcikx

13,

R6{n6n

15,

Bàrtmen

18.

do Vos

19,

van Dijk

14,

192

Diapcnd3al

1 6, · vóh Steden
17, Leendors

184

179

177
174
172
168
16.3

�S!--�=��---------���

21,

van i:ttilst�

23,

Barondrogt

·

·153

2.2·.,, .fijgurdoroodsr 151

24,,· Roos
25.

Z.evcn

26,

148

147

146

27,.

DDurning

127
123

29.

Knop

109

Hoimans

28,

CornGlissen�J 113

�S!--���EE:���:�-��S�
31.

.

32,

33,

34.
35·

.

ven 't Riet
Noidig

v. Dosfvccn
· chil·i k
·v.s

"·r:ieijci:ç
36;
l.cijon
37;
Zonjee
•

··

38,
39.

40,

Grünbauer

13

55,

Schaacke

13

54, . Scholtz

%,
57 •

58.

Zegerius

.

Blaauw

Min

$3

0

0
0

42,
43,

44.

104
96
96

90

88
82

80

74
Holdorp
Pnnrdcnkooper 73

movr.Hogonboom70

45.

Lagcndijk
Co�nolissenH
ck

Jong

den Hertog

Dirks
,ç!e Lange
4 7 : ;Cllbcrts
4 6 . --: !<ielst ra
49.
do Vries
50.
Couperus
46,

•.

51.

52.

Oudmaij or

Klci.usGn

1

Beschouwing:
Oranje,vorig jaar geëindigd als

no, 34,voert de, lijst nan, Toch wel
een verra·��in9 � Daar . komt spoedig
'n botsing uit met onze .\!groten",

Ik zie de naam Sewrajsingh onder do

zijne. Van Gij zen,no. 3 is. een veel

g·rond blijven staan,De nieuwe penningmeester Hogçinboom troont
hoog, ev�i
i als Broorsma. Ook zij krijgen spoedig de ontmoeting

met' de sterkeren. Er zijn meer namen,die wc op hoge treden

zien. Takx,Reinen,Vonk, Diependaal,Bartman,Rang, Dat kan 1n
vinnige 'strijd worden. Leenders is ook eer:-i c9ming-man.Met

van Steden (16),de Vos(18) on van Dijk (19) zal.hij proberen
enkel� hcigo treden schoon te vegen, Of het zo maar lukken

zal?

Het is natuurlijk duidelijk dat niet iedereen even sterke te

genstanders heeft gehad. Je .kunt door "boffen" wat je tegen

.standers aangaat hoog klimmen, Maar er zijn toch door som
migen tegen sterkere tegenstanders leuke prestaties ver

richt.

Na pas 3 ronden ligt de ·. lijst ,nog grondig door elkaar, Als
we zeil in de buurt van de 8 ronden zii.n ,kqmt, er meer klaar
heid. Maar het zou ons niet ver.rassenp_al_s: er leuke dingen

gaan ge'bei.Jren. Houd zo.'n man als __ van Gijzen b.v. in de. gat.en
En zo zijn er meer!

64
63

62

59
55

54

47

46

40
29
26

19

.•

We hebben uit de lijst weggelaten de leden,die nog niet voor
de olubcompGtitic h�bben gespeeld, Daarom had Blaauw (waar
zit dfo vent toch ? ) niet in de lijst moeten staan,

vis

wekken alle loden op trouw te komen. De opkomst is ove+

het algemeen bevredigend, Zo'n 603 kwam op. Maar het kan .
beter.
. x�x_-x.'.""'x-�.

Onze vriend Meijer (tel. '14;27,99),bestuurslid

S,G,A,,

heeft in de herfstvakantie op· méiandag 15 okt, overdag hulp

nodig bij schaakwedstrijden voor"Middol'bare Scholieren" ,Wio
kan hem bij de organisatie helpen?

---�------------------

41,

1 j, :1
1 \'; •

belovende jungero. Hij moet dan wel met twee bonen op de

Nus_inK

12.

53,

'

'l

x-x-x-x-x

Gehoord:

Die penningmeesters

(man+vrouw) zijn net foX'-tsr

riers. Golukkig bijten ze niet, Toch wel goed,zo komen de
penningen bi_nnen,-zoi men er vriende�ijk achteraan.
2e commentaar: Slim· . van die Hogenboom a·m zijn vrouw er· op lf.f

te sturen;_ je kan haar vriendelijk manen niet nege:Fe·n!

Ernst: hot loopt goed met da nchterstalligo contributie.

Men heeft de ernsj: ·Van de zaak, irgezien. \'illen de nu nog
achterstalligen bedonken,dat de club hun bondscontributie
heeft Joorgeschoten!

x-x-x-x...:.x

(partij van van Rülst moet övcrstaan-helaas nu geen ··ruimte

