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Er is viel wat gebeurd in de maand oktober. We beginnen met een pluim op de hoed · 
var, het penningmeestersechtpaar te steken.Op 1 november waren er nog maar 3 achterstalli
go posten van het vorig clubjaar. Erg pluimerig kunnen we verder niet zijn of het moest 
de go8de start .van Caissa 3 en 4 zijn! Caissa 1 siert zich met rouwveren en Caissa 2 
houdt het nog oven bij grijs, U leest er over in de wedstrijdverslagen. Zorgen hebben we 
t.n.v. ons ee.rste team. Na Arp is nu ook v.d.Spek verdWenen. 

In de strijd om de SGA-cup stijijden We mee;de start was goed. De opzet van die 
compo.titie- is anders dan vorige jaren. De winnaars van de eerste ronds (waaro_nder dus 

C"'lissa) strijden om de SGA-cup;de verliezers om een troos t-cup. Venaf de 2e ronde geldt: 
1.tJie verlies,t· valt af.! 

Op .10 oktol:>er ;varen de gedelegeerden bij een in Kresnapolsky. Uw redakteur was zelf 
·t ,aam".ezi.g. Een .voorstel van u.s. om de invallersbepaling t.e wijzigen leed schipbreuk. 

Daarin k1,iam o.�. voor,dat geen speler meer dan 10 keer in SGA-wedstrijden mocht uitkomen. 
Stel je eens voor,dat de competitieleider van zo'n 2000 spelers moet g�an bijhouden,wie 
er vJel en wie er niet boven de 10 partijen komt! Ideaal· is de bepaling niet.· Velen heb
ben EJ.l goprobeord er aan te- do·kte

.ren,maar nog nooit wel:-d er iets g
_
ebrouwen da.t ieders 

tevredenheid kon wegdragen,· 
Ons ledental is iets afgenomen.We zweven nu zo tu�den de 65 en de 70. De club� 

competitie verheugt zich in een goede belang·stelling. Dok hier toch w.el verrassingen! 
Mst onze vriend van Oostveen,die in het V.U,Z. ligt gaat het lang·zaam vooruit. 

ifa hebben hem op 19 oktober bezocht en hem de groetBn van Caissa overgebracht.Hij ver
langt na 3 m3anden ziekenhuis wel naar het· einde (van het ziekenhuisverblijf wel te ver
staan) 

U weet weer 't ��n en ander. En nu maar lezen! 

Sla vooral de la.atste regels van het· commentaar van de w.l. b\j de clubcompetitie 
niet over, Do� hier wat aan. In de zelfbeheersing toont zich de meester! 

E. 



BONDSCjlMPETITIE 

2 oktober 1973 
Caissa - Amstelveen 
stand vJas: H--6t 
S1�art o -f Vriend 
Se;irajsing�-�-=�--

_, o!. eindstand: li - oz.. 

J __ oktober 1973 
Caissa 2 -
v. St.cdon _. -�--} 
v.Hulst 0-1 
v. 1 t Riet 1 -0 
Couperus 1-0 
Neidig 0-1 
de Beus 1-0 
Reinen 0-1 
Leonders 1-0 

n.o.s. 2 
Koopman 
de Metz 
Elhorst 
Benschop 
do Lou;, 
Schuur 
v.Mastrigt 
Kelders 
de Wilde v,Gijzon 

Oranje 1-0 den Boer 

6-4 

2E..!2.E.ey,erlooE, samengesteld door van Dii k 
1-0 door Oranje, die na een Slavische ope
ning snel overwicht krjjgt,dat hij overtui
gend tot winst leidt.Had slechts 25 min. 
�Ud nodig voor 33 zetten. 
2-0 door van 't Riet - Italiaans - R.wint 
eon pion,bereikt bij grootscheepse afruil 
oindspel met ki,,.1ali tei t meer en wint. 
2t-t do or v,Steden - Siciliaan,met initia
tief voor de DOS-man;v.St. ne;,,mt 2 pionnen 
waarna de tegenstander op het nippertje 
remisB kan maken, 
2t-1t door van Hulst - Pruisische partij; 
na pionoffer DOS-speler interssante verwik
keling. Spectaculair torenoffer van v.H.dat 
niGt doorslaat,waarna hij kansloos is. 
2-}-2�- t.loor 11einen-onregelmatig vierpaarden
spel; R. komt in tijdnood;tegenstander wint bij 
sterke aanval een stuk en de partij,. 
3t-2t door Couperus,die na onregelmatige 
Siciliaan gro?t positioneel overwicht 
krjjgt,d .3t hij ondanks tijdnood knap tot winst 
iijli:l<.leidt. 
3+-3-} door Ncidig-Siciliaan-N. komt gedrukt. 
te staan,wcrkt zich los,maar krijgt na een 
fout opnieui·J zwar·e aanval te. doorstaan, die 
hij niet overleeft. 
4t-3t door Leon�ers,die na fraaie penning 
oen pion 1<int en later de kwaliteit;maakt 
het zichzelf nog erg moeilijk,maar wint 
st-3t door de Beus - drukte bij sterke aan
val niot door,maar bereikte toch een ge-

wonnen eindstand met 2 pluspionnen. 
6-4 door van Gijzen,na moeilijke Caro-Kann; 
hij bereikt gunstig eindspel maar berust 
in remise. 
Rest ons to melden,dat Oranje,Reinen,Leen
ders en van Gijzen invall8rs waren,die toch 
maar even zt punt i'n de wacht sleepten. 

16 oktober 1973 
Caissa 4 
Broers ma 
Zoven 
Diependaal 
Beuming 
Paardenkooper 
Meijer 
CQrneli.ssenH 
Oudmaijer 
Alb13rts 
Bartman 

Watergr.meer 7 
0-1 
0-1 
0-1 
1-0 
0-1 
1-0 
1-0 
1-0 
1-0 
1-0 

6-4 

Ringe 
Beumer 
v.d.Meulen 
Sickmann 
mej.Stada 
Harmse 
Hoogenhoud 
Hendriks 
Zander 
Jansen 

E.en wedstrijd, waarin Caissa na een riante 
5-1 voorsprong toch genoegen moest nemen 
met een kleine,maar nuttige overwinning. 
Onze kopmannen lieten het afweten,ze 
konden niet tot een zege komen. De staart, 
onder aanvoering van Meijer,die hot eerst 
klaar was,liet zich geen punt ontnemen. 
Bij die 5 punten een 1 van Beuming en een 0 
van Paardenkooper brachten de 6-4 overwin
ning. 
Non-playing-captain Terruwe van W1meer 
maakte ijverig aantekeningen van de ver
ri«htingen van zijn spelers. Een :prettige, 
ge.moedelijke wedstrijd. 

18 oktober 1973 
AIRSPORT 1 - CAISSA 3 

Wijchgel H. 1-0 N.ö. 
Ignacia 1 �o Oranje 
v.Alten t-t v. Gij zen· 
ltJijchgel J. 1-0 Le end ers 
v.Gelder 1-0 Hogenboom 
v.d. Sluis 0-1 Takx 
v. Eersel 0-1 Reinen 
v.d.Ploeg 0-1 Zonjee 
v.d.Vegt 0-1 Dirks 
Leenheer 0-1 Cornelissen H. 

4t-st 
Wonderlijke uitslagen. De kop van Airsport 
schijnt vrij sterk te zijn;de staart van dit 
team laat het afweten.Die remise van van 
Gijzen heeft wel de doorslag gegeven! 

" 



Ue can het aarste bord opgestelde de Lange 
vt:r·s:::heen niet. Dat zijn wij helemaal nie� 
gewend! . .  

23 okt�ober 1 973 
��.-!.,,.," ._,]. 
Volgenont 
Geerstema 
de Vos 
v, d, Moijdcn 
l(lcefstra 
de Ringh de Vr. 
Karnp 
Riomersma 
Velkers '. 
v.Meurs 

. . 

Caissa 
0-1 Swart 
1 1 

2-2 Eijgenbrood 
.L .L 
2-2 Sewrajsingh 
0-1 van Dijk 
1 -0 de Vos 
1 -0 v,d,Vos 
1 -0 Nusink 
1-0 Leijen 

·t-t ·v·; Steden · 
.L i 
2-2 v.Hulst 

6-4 

jr 

De 2e nederlosg in successie voor ons 
vlaggetcam. Met de kop ging het nog wel. 
3 uit 4,maar het middenrif scheen spit te 
hcbben,\--..rant 4 nullen waren ons deel.De 
twc:e invallers van Steden en van Hulst de
den het niet slecht, De 2 verloren wedstrij
den gingen.tégen de 2 gepromoveerden, Wat 
stant ons t� wachteh t�gen U.S. , Weesp , 

!':icu�'l!G!JdBm, otc1 

z� oktober 1973 
De ii23.dsheer· 1. 
El�.ker 
Totteroo 
Portegi.es 
Tic pel-
Heym 

:-nstra 
"1ol 
v. \·Jilsum 
Huis in 't 
Lesmeister 

v. 

1 1 
2-2 
.IJJ-0 

1. 1 
2-2 
1 1 

2-2 
1 -0 
1-D 
1 -0 
+-t 
0-1 
1 -D 

7-3 

Caissa 2 
van Steden 
Couperus 
van 't Riet 
d� Beus 
Naidig 
Leendcrs 
Frensdorf 
Holdorp 
Dirks 
Oranje 

Het met Eert overwinning gestarte Caissa 2 
sneuvelde in de 2e wedstrijd. Meer dan Mn 
overwinning (Dirks!) en 4 remises konden 
we niet mccneme�. We speelden met 3 inval� 
lere:GrQnje en Leeoders vcrloren,Dirks wan� 
Dok Caissa 2 zal het in deze Dvergangsklas
su hard te verduren krijgen. 

Caissa Slotervaart (S.G.A.-cup) 
���,�-,-��....---------�� 
Swart 1 -o· Ossebaar 
Eijgcnbrood 1-0 Nieman 
SewraJsingh 1-D üosterhuis 
vi::1n Dijk 1 -0 Groenewoud 

-4:5-

Nieman sneuvelde nEL· 9 zetten tegen de ju
nior. Swart en Sewrajsingh hadden meer te
genstarid 1;s,-.v.�rdur�n,maar trokken toch aan 
het la�gs-të--ëini:l; be. stani:! om half 12  van 
van Dijk zag er remiseachtig uit,maar· van 

,J;lijk wilde de zaak thuis even bekijken, Hij 
wou afbreken,maar dat gedoogde de Sloter� 

.vaart-w.l. niet,hij vulde een 0 in voor zijn 

. spder Groene•mud en kommandeerde dat hij 

.moest volgen.Een wat vreemde houding van 

.iemand,die zijn vereniging moet leiden. Hij 
deed dat wel wat al te letterlijk. 

6 november 1973 
Caissa i\ Abcoude 2 . 
Takx 0-1 Uittenboogaard 
Bart man 1 1 

"_" Pieters 
Heimans D-1 Herrebrugh 
Cornelissen H 0-1 Hoogenhout 

. Beuming 0-1 v.Loon 
van Schaik 0-1 Eij lers 
Paardenkooper 0-1 Berhitu 
Meijer 0-1 Gemen 
Cornelis sen w 1-0 Riemersma 
Oudmaijer 0�1 Blomberg ---- ---

1t-st 

Qok een dreun voor ons vierde team. Boven 
de uitslagenserie had beter 6 december ipv 
6 november kunnen staan-,want er we;den kwis
tig ,stukken aan de tegensianders cadeau ge� 
geven. Deze Sinterklaasstemming zette natuur
lijk geen zoden aan de dijk. Alleen Bartman 
(f punt) en Cornelissen W (1 punt) deden 
er toe bij de eer te redden. Verder commen
taar overbodig. De uitslag zegt genoeg. 

o-o-0-0-0-o-o-o-o 

ATTENTIE 

Er worden voor bondswedstrijden 
naait reservespelers opfJët

.
:î:óm

meld. Een hele avond duimendraaien 
in een vaak wildvreemde omgeving 
is niet zo aantrekkelijk. 
Het betekent w�l,dat wegblijven 
of 11 vergeten11 funest is voor het 
team. 
Deze regeling heeft op een enkele 
uitzondering na goed gefunk.tioneerd. 
Let op uw saeck! 



21]jipEfJ IN DE :10NDSCDMPETITIE 
.•-i 

hoofdkl,asse: Overg.klasse A 
gese.9ew.9el.verl.ent.· b.e;. gese.gew.gel.verl�ent.b.er 

1.Amstelv. 1 2 2 0 0 4 14t 1 • TAL 1 2 2 0 0 4 15 
2.Niouwend.1 2 2 0 0 4 11t 2, Raadsheer 1 2 2 0 0 4 13 
3. \1eesp 1 2 1 1 0 3 13t 3. Nieuw West1 2 2 0 0 4 14t 
4.V.V.G.A. 2 2 1 1 0 3 1 1 4, VAS/ASC 4 2 1 0 1 2 9t 
5.V/15/ASC 3 2 1 0 1 2 .10 5, Caissa 2 2 1 0 1 2 9 
6.l:J'meer 3 2 0 D 2 0 8 6. Tarr/Lask1 2 0 0 2 0 et 
1.u.s.1 2 0 0 2 D 6 7. Patr.West1 2 D D 2 0 7 
B.Caissa '1 2 D 0 2. 0 5t 8, DOS 2 2 0 0 2 0 5 

Ze klasse D: 3e klasse E 
9ese.�ew.9el.ver1.-ent. b•E• . - gese;.9ew.9el.verl.�nt.b.e� 

1.K.v.c. 2 1 1 0 0 2. 7t 1.A'veen 5 1 1 0 0 2 8 
2.Victory 2 1 1 . ,_o 0 2 6f z.vJeesp 4 1 1 ·o 0 2 11lt 
31U5 4 1 L 0 0 2 5t 3.Abcoude 2 2 1 0 1 2 1 ot 
4.Caissa 3 1 1 ; 0 0 2 5t -4.Caissa 4 2 1 0 1 2 7t 
5.Airsport 1 Q • .0 1 0 4t 5. Nieuwd. 5 1 0 0 1 0 2t 
6-.ncs 2 1 0 0 1. 0 4t. 6.Vl'meer 7 1 0 0 1 0 4 
7. TAL 4 1 0 .o 1 0 3t 
80 VAS/t15C 6 1 0 0 1 0 2t 

De eerste BESCHOUWING gaat over de hoofdklasse-· en' de overgangsklasse.· Na 2 ronden is 
al een duidelijke schifting opgetreden. Caissa 1 draagt· de rode lantaarn, ,maar ook US 1 
en 1%1"1 3 hBbben nog 0 punten. Van US valt dat tegen,omdat het ·•t vorig seizoen hoge 
ogen gooide.In de 3e ronde speelt Caissa 1 tegen US 1 en dan zal veel duidelijk worden. 
In die rond� wordt ook gespeeld Nieuwendam 1 - Amstelveen 1,die om de voorlopige eerste 
plaat9 gaat. Caissa 1 zal er echt iets aan moeten doen.Wordt van US verloren,dan staan 
vJe_. e;r-. ..;niet best voor .• 

Oo\�.in de overgangsklasse A reeds een duidelijke afscheiding, Cais.sa .. 2 troont hier in 
het midden.TAL 1 is al erq hard bezig zijn verloren hoofdklasseplaats terug.te winnen. 
Een l.i:;f·felijk streven.!· Caissa 2 speelt in de 38 ronde tegen Nieuw West 1,ook al een kop
loper. 

Pl<OGRl�t dinsdag 13. nov. Caissa - u. s .1 
dindsdag 20. nO'v-. Caissa 2 - Nieuw �lest 1 
dinsdag 27 nov. Caissa 3 - DCG 2 " ' ·  . .  4 -dinsdag dec Weesp 1 - Caissa 1 (in Weesp dus) 
maandag 1 0 dec. Tarr.Lasker 1 - Caissa 2 
dinsdag 1 B dec. Caissa 3 - K.v.c. 2 

(er zal in deze periode nóg.:wel een wedstrijd voor de SGA-cup tussen komen) 

VAN DE PENNINGMEESTER 
1 • Op de j aa.rvorgadering is besloten de contributie te verhogen tot f 5, - per maand, 

Vleekcon;t:dbutie wordt niet mee:F geïnd. Totaal contributie dus 12 x f 5,-
2, Van .de contributieachterstand is 85% binnen. 
3. Maak zoveel. mogelijk gebruik van gem.giro C 2882 tnv. Caissa 
4. f'.Ju de maand november is aangebroken, dient elk lid 3 x 5 of 3 x 2,5:J betaald te heb

ben.Als we daaraan niet de hand houden,lopen we de kans tegen het einde van het 
seizoen weer een achterstand te hebben. 

5, Bestedi·ng van uw geld: vaste lasten per maand: bondscontr. · 1. 75 huur 1,40 porti o,·20 
samen 3,35 en dan hebben we nog niet vermeld:kosten clubblad-prijzen-materiaal
inschrij fg el den. 

6. Voldoe op tijd aan uw financiële verplichtingen! 

• 



1 
1 

YM. DE vJEDSTRUDLEIDER 

Een begerenswaardig ambt is het wedstrijdleiderschap niot,Daaro.ve.r vindt u elders 
in dit nummer gegevens. Wij -kunîien nog steeds ni0et zeggen,dat we er genoeg van hebben. 
De zaken lopon nog goed, de medewerking is goed <m· het kost . ·echt geen uren t-Jerk, Natuur
l']k maet je de zaken bijhouden. Maar waar geldt dat niet voor1 Wensen zijn er vanzelfspre
kend altijd, Er is �l\n gevaar. Je· vergeet vaak de allergewoonste prgani.satorische dingen 
Goor t2 geven aan hen,die pas lid zijn. \!Je heb-ben ditmaal ruimte om nog eens een paar 
dingen onder elkanr te zetten: 

1. in do clubcompetitie spelen we in een tempo van 35 zetten per 1t uur 
bondswedstrijden is dat 40 zotten in 1f uurJ 

in de 

2. LI'-"J verhinderd zijn kunt u ook al, een week \/an te v·oren op de clubavond melden; 
er ligt op de tafel VAn de w. l. een klein groen boekjo,woarin u de datum van 
afwezigheid kunt noteren. 

3. De wl. houdt een schrift bij, waarin '-"ll uv-1 gespGelde partijen vermeld staan; speelt 
u voor de 2e keer tegen eenzelfde tegenstander,dan kunt u daarin zion,met welke 
_kleur u in de e.Jrste partij speelde. 

5, We zijn gewend,dot allen bij het binnenkomen even langs de wedstrijdtafel lopen.Bij 
het binnenkomen strepen we de namen van de aanwezigen op oen naamlijst aan. Bij 't 
indelen weten \.Je den wie er wel en wie er niet is! 

6. In dit nummer wordt er drie maal op gewezen,dat er meer rust in de speelzaal moet 
zijn. De zaal is altijd vrij vol en dat geeft vaak drukte. T ocg gaan we hier meer 
op letten, Behalve de benedenzaal (voor de clubcompetitie) hebben.we· ook de 
bovenzaal (voor de bondswedstrijden) gehuurd, We overwegen er ook de hal bij de 
voordeur bij te huren. Di8 gaan we dan gebruiken voor het voerun van allerlei ge
sprekken, die de nog schakende leden zouden kunnen storen, 

7, De w,l. wil graag rustig eten.Hij eet altijd vrij laat (tussen 6, 1 5  en 7,00) \vilt u 
hem do eetrust gunnen en niet voor 7 uur bellen. 
De of-bel-tijd wordt wat ingekort. U kunt nu altijd tussen 7 en 7,20 uur. bellen, 
Dm 7, 20 vertrekt hij noar het clublokaal. 

8, Nieuwo leden,die niet in het bezit zijn van een reglement voor de clubcompetitie, 
kunnen er ��n vragen, Goed lezen van dit reglement voorkomt schade in het aantal 
p�nten voor die competitie. 
(in het augustus-clubblad hebben we het reglement ook afgedrukt) 

LOTER!J 
De l(f�SB gaat in het jaar van het 1 DO-jarig bestaan een loterij organiseren, 

Hoofdprijs een Renault;voorts 499 eerste prijzcn,die EJr mogen zijn en dan nog 9500 schaak
boeken, Prijs per lot 6�n gulden, Voor elk lid krijgen de verenigingen 7 loten toege
r;tuurd. De KlvSB neemt aan 1 dat ieder lid er zelf Mn afneemt en dat hij de andere zes 
ëli'ln familieleden verkoopt. Er komen 200,000 loten. in omloop, er zijn 1 0,000 prijzen! 

Hoc w:j in de vereniging ��n en 3nder ga3n organiseren hopen we u, zodra we meer 
gegevens hebben,mee ta delen, We zullen zo'n dikko 450 loten aan do man (of de vrouw) 
moeten brengen. 

Onze vriend Arp,die in augustus naar Watergraafsmeer vertrok om daar ''hoger" te 
kunnen spelen, heeft tegenslag, Hij speelt, zo lezen we in . het W1meerblad,in het dorde, 
dat met ons in de hoofdklasse speelt, l�aar ook in dat derde tiental gaat het hem 
lliet best.Jammer! Fijtt voor liem is àe msdedeljng in"Schakend Nederland",dat hij als 
kampioen van de SGA mag deelnemen aan de voorwedstrijden voor het kampioenschap van 
Nederland. Succes! 



BESTUUJl,'.iMEDEDELI NGEN 

Bedankt: J.v,d,Spek tatudie) - H,Blaauw (studie) - R,A.Brouwer (studie) -

!!E_.t de noorderzon vertrokken: H,H,de Lange 

J,F,Klipnuis - R.V,Versteeg 
J.Broersen - W.Kappelhof 
Allen harteD]k welkom! 

- f,J,D,Bfune - J,Ri6tveld 

Het bestuur wijst de loden,dic voor de bondscompetitie spelen er nog eens op, 

dat een bondswedstrijd altijd om 8 uur begint. Zeker bij een thuiswedstrijd is het 

elegant als de Caissaspoler zijn gast ontvangt. Het doet wat vreemd aan als de 

gc1st op zijn g3stheer moet zittim wachtenl 

x-x-x-x-x-x-x . 

Op 6 november speelde u in een bands- of clubwedstfijd? 

Op 7 november werden de uitslagen verwerkt en in de krant gezet, 

Op 8 novemb<)L ging die clubkrant op de post! 

Op 9 no�SE, gleed de clubkrant in Uv! brievenbus! 

Op 10 november bedacht u met schrik,dat de derde maand ·van de 

contributiebetaling al was ingegaan! 

Op 13 november huppelt u met uw portemonnaie in d.; 'hand naar 

onze lieftallige psnningmeesteresse 

Diezelfde 13e november glimlacht zij u dankbaar tegan! 

Uw bestuur werkte vlot! 

IJ ook? Met uvi portemonnaie? Of uw giro? 

" 



CL_UBCOl"lPETI Tl E 
\;'.".7'.""•r 31,Broersen 346 - 70 
;J .• "o:cc.cRKT t/m 6 nov. ·w,c, 32,Knop 338 _ 69 
1,Sewrajsingh 650 -100 _33,Beuming 329 - 68 
2, Takx 636 - 99 34,van 5chaik 325 -- 67: . 
3,véln Gijzen 597 ..; '98 ''35.Cornelissen lil 322 - 66 
4,Eijgenbrood jr 594 9f.: 3.6.,Holdnrp- • .  319 65 
5,Sc;:fft 552 - 96- -- -��i.3.J,Di'epd:i:idaal 310 - 64 
6.vsn rnjk -549. - 95 . · '3B.Roos."" - .· 304 - 63 
î,Ornnje 496 - 94_· ... ":39.Rang 293 62 
B.v.d,Vos - 93 40,Paarderikooper 292 - 61 ------------------------ ---------�---------------

11.v=-.n Steden 487 - 90 _41.Frensdox;f 285 - 60 
12. v un 't Riet 480 - 89 42.HGimans 282 - 59 
13.Losndcrs 476 - BG 43,Meijer 269 - 58 
14.Dirks 460 - 87 44.Kielstri:l 265 - 57 
15.Vonk 428 - B6 45�Neidig 250 - 56 

.Bartman 428 - 85 '46.Leijen 240 - 55 
1 7. Nusink 425 - 84 4 7. Alberts 232 - 54 
18.Hcgcnboom 415 - 83 48,Rietveld 230 - 53 
1 9. de Vos 406 - 82 49.Min 223 - 52 
20. Broers ma 403 - Bi 50_, Lagendijk 21 B - 51 -- ---------------------- - -------------------------
21. Ei.igenbrood sr 395 - 80 51.Kloppenburg 213 - 50 
22.Barcndregt 385 - 79 52. Oudmaij er 206 - 49 
23.?-oven 380 - 78 53,de Pont 198 - 48 
24. Zonj ce 375 - 77 54,de Jong 175 - 47 
25.Coupi.;rus 371 - 76 55.Brune 174 - 46 
., ' Hulst 358 75 56.Versteeg 167 45 L.b.vc1n - -
27.CornelissenH 352 - 74 57.Scholtz 160 - 44 
2 8, i<liphuis 352 - 73 58', den Hertog 128 - 43 
2':]. F;oinon 351 - 72 59.Grünbauer 122 - 42 
30. l<.s�pclhof 350 - 71 60,mevr.Hogenboom119 - 41 --·•-w·---- -- --------------

61.de Vries 1 01 - 40 
62,Schaocke 73 - 39 
63.Klaasen 55 - 38 

ONS COMMENTAAR: 
Bovenin drie indringers t.w. 

Takx1van Gijzen en Oranje. 
Van Gijzen vsrsloeg in de ccn
frontatie met de sterker.· 
Sewrajsingh!De botsing tussen 
Or_anje en Takx met de 11groten11 

moet nog komen. 
In de 3e groep zetelen Dirks, 
Bartman en Hogenboom.Toch 
wel vcrassend!Ook zij worden 
omsingeld door gerenommeerde 
spelers.Af•·iachten maar of ze 
het houden. 
In groep 3 klimt Nusink,die 
het in de aanvang toch wel 
moeil�k heeft gehad,nu gesta
dig omhoog.Ook Couperus leeft 
nog onder zijn stand,maar ook 
hij zit in de lift, 
In de 4e afdeling zit Holdorp 
te laag,maar ook hij is aan 
een opmars begonnen. Hier doen 
Knop,Beuming,van Schaik on 
Diependaal het aardig, 
De nrs.41 en 45 en 46 zitten 
ook te laag. Ze zijn totaal 
van slag.Maar ook hier wordt 
aan gesleuteld. 
We hebben nu 9 ronden achtar 
de rug.Het heeft langer ge
duurd enige 11orde11 in de rij 
namen te kr�gen.Toch zien we 
zo langzamerhand eon ieder 
oprukken naar de plaats,die 

h,cr:i/hnar kracht sns zijn sp2colsterkte toekomt.Nogr;iaals willen we onze allersterksten op
roepen om wat meer present te zijn bij het spel8n voor de clubcampetitie. 

Wo besluiten nog met ��n opmerking. Noor onze smaak moeten de spelers nog wat meer 
zelfdiscipline opbrengen, Er wordt àoor sommigen, die hun partij beëindigd hebben, te luid 
geuneliseGrd.Dat stoort andercn,die nog spelen,ontzEttend.Juist in het laatste uur,van 
half 11 tot half 12 zitten sommige spelers vaak in moeilUke eindspelen,zitten sommigen 
in tUdnood. Gun zo de rust om te kunnen denken! Verscheidene spelers hebben de w.l.ver
zocht hier nog mC'cr op te letten.Die w.l. \i\'il dat gr3ag doen,maar dan moet er de mede
werking zijn van all2maal. Wordt er dus om stilte gevraagd,geef daar dan ook gehoor aan! 
En ( vJat ook voorkomt - v8rval dan drie· minut�n 18.t�r. dan niet weer in dezelfde fout! 

E. 
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JLLERLEI 

, A'.I.lereerst de korte partij,die we in het vorig clubblad al beltiofden, 
vlit: van Hulst zwairt: Zonjee 
1�., e_?_-;..- e4 e7 - e5 2. Pq1 - f3 f7 - f5' (witspelers worden zo nu en 
dan door deze zet,v�rrast;Euwe moent,dat deze zet speelbaar is,al krijgt wit bij correct 
spul enig voordeel. 3. Pf3 x e5 ; Dd8 - f6 4. d2 - d.4 : f5 x e4 (deze zet had geen 
hanst, betur is d7-d6 en dan voor wit Pe5-c4) 5. Lf1 -c4' ; Pg8 - e7 (nu kan wit niet 
Pf7 spelen, wegens d7-d5) 6, Lc4 - f7 + ; KeB -dB 7, L f7 - b3 ; d7-d5 8, Lb3xd5 (De 
b

.
edooling is,dat hst zwarte paard veld g5 niet meer dekt) 8, ."""" ;Pe7xd5 9,Lc1-g5· 

(Nu is de zwarte dame verloren,want op Dxg5 volgt. he.t 11familieschaak11 door Pf7, Zwart· 
staat nu voor een moeilijke keus: capituleren of verder s,pelen met 2 lopers tegen dame 
en pion, wat niet geheel kansloos is; hij verkoos het laats.te. Maar door tijdig enig materi-, 
aal terug te offeren, hîeld wit een gewonnen eindspel ove.r, 

WEDSTRIJDLEIDERS 
Het ambt van wedstrijdleider schijnt een uitputtend beroep te zijn, Toen het nieuwe 

competitierooster uitkwam viel ons oó·g op de vele nieuwe namen van wédstrijdleiders. 
\fo zijn eens gaan tellen, Vergeleken. ii1et 2 seizoenen terug zijn van de 40 wedstrijdleider; 
14 "mm slag" gebleven,terwijl er 26 verdwenen! Met 4 seizoenen geleden vergeleken 
wordt het nog slechter: 8 man uit 1 96'9 zijn nog "aan", 32 voelden zich schijnbaar te 
veel wedstrijdl,ii.der en verdwenen, 

NOG EEN KORTE 
Vli t: E\igonbrood jr. Zwart: Nieman SGA-cup. 

1 • e4 - e6 2, d4 - d5 3, Pc3 - c5 4. e4xd5 - c5 x d4 5, Dx d4 - Pf 6 
6 • Lb5+ - Pc6 7 • ·d5xc6 - Dxd4 (dame kwijt) a. c6xb7+ - Ld7 9. b7xa8D (dame te-. 
rug) ;zwart gaf·op, 

VERZENDING 
Dit nummer wordt zonder envelop_verzonden;het telt 4 vellen en plus envelop bete
kent dat een postzegel van 40 cent geplakt moet worden.Met 4 vellen zonder envelop' 
blijven we onder ;de 20 l!lram, 

. , 

DRLJl(\·JERK 

Aan de heer 

afz. S,V,Caissa 
Pythagorasstraat 51 
Amsterdam-6 
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