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W. Eijgenbrood 
��g_o,:r:.'!_�_trnat_,_5J_hs - tel, 3571 78_ 
penningmeester Th.Hogenboom 
Gem.qiro� 2882 t.n.v. Caissa 

secr/w,l, W.Eijgenbrood 
maand�lad no. 190 - december 1973 

De'�aissa.vlad'1 hengt halfstok. \�at er aan de hand is weten we niet,maar 
wo weten wel,dat er een geheimzinnig virus rondwaart. Dat geldt niet voor een be
paald team, maar voor alle teams. De energie lijkt verlamd, de opg 13stroopte mouwen 
hangen fldderend omlaag, er is ge.en ui thoWldingsvermogen, we knappen af op een bepaé3.ld 
tiirlstip in cJe avond,kortom""wL hebben het hoofd in de schoot gelegd! NatuurlUk 
zUn er ook nag een paar knokkers. Van Hulst rent twee keer naar Weesp en hU be
hf·,ort nu niet mee:r tot de allerjongsten. Maar hij heeft vechtlust,ook al weet hij: 
ik ga waarschijnlijk ten onder. En zo zijn er nog wel enkele. Een man als Nusink moet 
zich verbijten. In Weesp is vriend en vUand ervan overtuigd: die man gaat winnen. 
En dan komt dat afknappen! Een Leenders speelt in de clubcompetitie prima,in·de 
bonds\ll}edst�ijde"n -171aakt hij vrijwel niets. En zo zjjn er ook weer méer ! ��c gever] m�ar 
een paar voorbeelden. 

Toch wanhopen we nog niet.Caissa laat zich zo m3ar niet nasr de slachtbank 
lcidsn,E6n wedstrijd.1-iordt er dit jaar nog gospeeld (18/12 C3),Verl.iezen we.die ook, 
o�,n treft u allr- en maar verloren wedstrijden aan onder de verslagen.MisschiGn vindt 
ons derde dat ol te gortig! 

Jn 1974 gean WG er dan eens goed voor zitten. Kansen zijn er nog volop. Dat 
is niet zo m�ar aen optimistische kreet,de feiten vindt u ondei d� -stènden. 

Het ledenbestand blijft hetzelfde. De penningmeester he�t in dit nummer nu 
sl zUn vinger omhoog! Ook daarover kunt lJ lezen. 

Vriend van Oostvcen is thuis uit het ziekenhuis. Wè rekenen op een spoedig 
algehoel herstel. Volgens do berichten gaat h\i goed vooruit! 

1S73 is bijn8 ten einde. De rcsterendo dagen gaan WE op zoek naar een equiva-

1.ent van de bi=rcer,1de admirasl Knrel Doorman. Hij seinde: Ik val aan,volg mij! Zo'n 
strijdroep. hobbEn c<e nodig! 5tDrks in 1974. Maar dan wel graag al in januari! 

!�et [Qissa-bsstuur wenst u allen veal goeds vaar het nieuwe jaarJ In dat 

ja3r bestaat de 1'moedervereniging'' van Caissa 40 jaar! 

E, 



l�_n_g.Y.S,1'.'È er 1 9 7 3 
Ct.:.,_=h§sa .l_ U, S. 
5wart 0-1 Versteeg 
Eijgenbrood jr 0-1 Giesken 
S m·.iraj singh 0·-1 Bouma 
vnn Dijk t-t Turk 
de Vos 0-1 Simon 
v. d, Vos -}-t RothGngatter 
Le'jen 1-0 Hoek 
Nusink 0-1 Kamps 
vr.:n Hulst 1-0 Biersrna 
v, 1t Hiat +.-+ de Vries 

-------

Jt-6-� 
OnzB Je nederlaag in successie. 'k Weet 
niet i..rat ons eerste mr1nkeert. Swart geeft 
op in ds veronderstelling, dr:it hij mat gaat; 
maar daar was geen sprake van. Een ander 
geeft oen dame weg in een winnende stel
lir1g ,Ra-ra-ra! Onze kop is ook van slag, 
Van �!ulst en van 1t Riet als invallers 
samen 1+. puntl LGtjen trok er eens aan en 
won. v�n DUk en v,d,Vos behaalden remise 
na het afbreken. 

.?S:Lno��ErrJ?}�'.E- 1 973 

:���Ea�s.__- rJieut-J West 'L 
vun Steden 
v:i_n G:ij zen 
vnr: 1 t. Hict 
Couoc.:rus 
de :Jous 
Dirks 
Lc:_.nders. 
Ho!_dorp · 
f'-�L')idig 
F ren�; dorlfi 

0-1 l(oopman 
+-t 
0-1 

Terwij n 
Kokkes 

t-t Micuwonhuis 
-1--t Paulis 
+-·t Busman 
ll-1 Stijger 
+"':'+ Jansen 
-}--} Mullens 
0-1 Slisser 

3-7 

Geon unkE:le Caissa-spclcr behaalde hot 
zoet van de ovcr1r1inning. Er lrJaren zes rc
mises,die ons de 3 punten opleverden. Er 
is door ons twr;ode behoorl]j k geknokt 1 mu ar 
de_ �agc11st3nder was sterker. 

Onze kolommen vullen zich met11negatiBve11 
(vi·:t d� einduitslag betre·ft dan) uitslagen. 
Zij Ti wo soms t<:J lief? Missen we de fors
heid van een /,nton Geesink,de fijne taktiek 
V3n een Johen C:r.uijff ? 

27 november 1973 

Caissa 3 
Takx 0-1 

Dirks t-t 
Hogenboom 0-1 

Zonjee 0-1 

Bartman t-·r 
Broersma t-t 
Barendregt 1-0 
Reinen t-t 
Lagendijk 1-0 
v.Schaik 0-1 

4-6 

D,C.G, 2 
Klaver 
Scjjoof 
Pat eer 
Balhuizen 
Kroes JL 
Brgeman 
Kroes L 
Schuuring 
Peters 
Bouman 

Ook hier lieten we onze gasten voorgaan. 
E<1n ·wedstrijd, die zich halverwege vrij gun
stig liet aanzien. Zelfs tegen het eind 
rekenden we nog op 5-5. M�ar Hogenboom, 
die op remise kon rekenen (lopers van ver
schillende kleur) dc�d een verkeerde pion
zet en moest zijn koning gsbruiken om 'n 
doorgebroken vijandelijke pion af te remmen. 
Z� n tegenstander had 88n 11Vrij 811 koning! 
Rein�n stond voortdurend beter,maar moest 
toch ui teindeli.i k tevreden zijn met remise. 
Barendr·egt en Lagend\ik wonnen. Takx speelt 
in de clubcompetitie veel beter dan in de 
bondswedstrijden, 

4 december 
WeesJ? 1 
5eeleman 
v.d.Zwan 
Leen ers 
Douwes 
v1Jn I kelen 
Birkhoff 
\rlouters 
Roeda 
v.5pangen 
v,Dulken 

1973 
Caissa 1 

0-1 Swart 
1-0 Eijgcnbrood jr. 
1-0 Sewraj singh 
t-t van Dijk 

0-1 v,d.Vos 
·r-t Kliphuis 
t-t de Vos 
1-0 Nusink 
t-t Lcijen 
1-0 van Hulst 

6-� 

Toch weer een nederlaag .Bij het afbreken 
hadden we nog een sprankje hoop op een 
5-5 uitslag. Swart en v.d.Vos scoorden 'n 
punt.Vier remises erb� en de 4 punten zijn 
vol. Nusink,die een keurige partij had op
gezet, die alleen maar een overwinning kon 
geven,ging toch met lege handen naar huis 
omdat zijn grote vijand, de tijdjhem weer 
parten speelde, Schaken kan-ie,mGar hij 
moet zijn tijd beter verdelen l 



J..!'.. .dfc_1C,2;:c_b_e.E.J 97]. 
��-�cj;/L�skek�-.J_- Cajssa 2 
�laeuw ? v.Steden 
de ·�·:rede 1 -0 v. 't Riet 
'';ooy -J--1 C9uperus 
i"iolm.an 1-0 l<liphuis 

C.'Tl;'2j 

\;,-·;_i ntj es 
f�:;:;nkes 
BobBldij k 
·'unting 

�\' �-ppn2r 

1-0 
1-D 
t-t 
i-0 

7-2 

dci · Eeus 
Dirks 
Zonj ee 
Frensdorf 
Neidig 
Leenders 

EEn duidel�jke nederlaag voor Caièsa 2. 
ï /l_ is eE::n vrij stE:rke ploeg, dat in deze 
afdeling �1oac og2 n gooit. De winst was 
voc� niemand weggelegd.Slechts 4 remises 
warcr1 ons aanci�El .• Voorzitter . van Steden 
0oopt nog op oen gunstig resultaat. Z ijn 
parti) wordt in januari uitgespeeld. Van de 
in0�llers behaalde Dirks een verdienstelijke 
rc:r,ise. 

1 o deconiber 1 �Q 
�=aissa 3 K/V/C 2 
�og�nboom 0-1 Bouquet 
t= oJ:nelisscn t-):- v.d. Héijden 
::·:anj c 

B:_:ircndrcgt 
.3artman 
Knop 

_:_onjeo 
'=:c:-inen 

·}jc_uming 
!....sg�ndijk 

1-0 
1-0 
1 -0 

'l -0 
0-1 

? 

Pilmejj er 
Hoekstra 
Köhler 
v.Reenen 
Berndsen 
Snoeks 
Hendriks ze 
Forrer 

vriendel�ike mensen zijn,als je later over 
allerlei zaken met ze praat. 
i\Jü ··iï8ar --d·Ê{ wedstrijd. Vier overl·.tinningen 
achtereen·+_ twee remises gaven-ons een·-ri
ante voorsprong van 5-1. Ons rest�ennog 
de partijen van liogenboom,Reinen,Beumin� er1 
LagendUk. Reinen stond slecht en verloor, 
Beuming kreeg het winnende halve punt, 
Hogenboom h8d een voorsprong in stukken, 
stond meesterl ijk,mear vergat te winnen. 
En dat gebeurt dan als je zelf duur verover
de stukken gratis teruggeeft. Een 0 was z�in 
deel + etJn kale plek op zijn hoofd,waar hij 
van rzaernij een bos haren had uitgetrokken. 
(Hij zal dit •Jedstrijdv@rslag zelf niet lezen 

zijn vrouw leest het hem voor onder de 
kerstboom), Stand St-Jt. Jan Lagendijk knokt 

: in januari door, omdat hij redelij ke winstkansen 
:heeft.En winnen levert punten op,die hU zo 

. goed kan gebruiken, 
Goede partijen zag en we bjj Barendregt,Bert

J man,Zonjee en Oranje. 
i Gef��liciteerd,Caissa 3 

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

E inde wedstrij dverslag12n 'l 973. Ze stonden 
�de laatste maanden in min2ur. Misschien 

brengt het kerstreces ons G8n bezinning . 

Bij Kerst pi3st niet het 1r1oord ;' strijdb aar11• 

W� �achten.toch �el,dat sommigen van ons 

in 1974 wat str;jdbaarder moesten worden, 
Dat geldt natuur.lijk niet voor allGn, \fo 
kunnen beter,dat staat als een paal boven 

W3ter. 

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

TjongroJ,tjonge,laten we deze serie wedstrj_jd
verslagGn nu mogcin afsluiten met de enige 
ove:r·l..._rinning.De ll\ledstrjjd begon met een inci
dent. T�amleidGr/voorzitter Muller van KVC 
�'-1ensts onder protest t-t:. .spelen. Zijn 9e en 1 Oe: 
bord man wil1Jen niet in de 2c aparte ruimte 
zittan, De 9e bo rdman ging zo ver,dat hij 
m eende, dat de �vGcistrijd wel beneden gespeeld 
kon worden;d8 l�den,die de interne competi
tie spealden konden dar1 wel boven zitter. 

U zocht 
op deze 

bladzij 
naar Gen 

bericht van 
de p8hning meester? 

Kijk op blz. 5 

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

E2n speci5le kerstgroet voor ons ere-lid 
Eooyenga te Purmerend. \_-;8 hobbcn de Hc�ren belc;;;:fd gevraa gd hoe dat 

·:_huis bq ze g s �1t als ze ga Sten ontvangen. 
De g3sthecr maakt uit waar hU zijn gasten 
neerzet. Zo'n gast zal alleen recht van pro
t est hebben als je hem een plaats op het 
toilet danbiedt of in de kelder. 

'� Wondcrluke is,dat deze mensen uiterst 

Cok �€:n ·va or de uit het ziekenhuis terug -· 

gekeerde van Oostveen . 



-� . .:!'.f;1�d.._E'.:.[l: 
LLEP&"f ... dJsJ...ê.�: ·. . .9 8SJ?. aew' gel' verl. ,ent. 
1, Amstelveen 1 4· . a 1 0 7 
2:-1�ëë8iö-1-----�---4----3---1---a-----r-
3, Nieuwendam 4 3 1 0 7 
4, U, 5, 1 4 2 0 2 4 
5. VVG.A 2 4 . 1 1 2 3 
6. lol' moer 3 4 · 1 0 3 2 
7�-vi\sïiisë-3-"-----4----1--·-a---3-----2--
s:, .Caio.sa 1 4 0 0 4 0 

Aan onz·e staart wiegelt de rode lantaarn. 
Hoe· vreemd of het ook klinkt,. er zijn nog 
ontsr1appingskansen;de .laatste vier staan 
niut zo vresolijk ver weg ,!,Ie kr)jgen nog de 
nrs, 3,5 Gn 6. Maê!r dan ook knokken! 

..•. Perr;.cio.,!1.lij ke __pres.tat;i.es: 

S�Jar·b 
Eiigonbrood jr 
S1311r" j si ng h 
vein D\i k 
v.d,Vos 
de Vos 
Nusinl< · 

Leij en 
vaTI Hulst 

0-1-0-1 
-}-t-0-0 
0-�·-0-0 
1-1-t-t 
0-0-t-1 
n-0--}-1 
0-0-0-0 
0-0-1 ;.-j
--t-1-0 

50% 
25% 
1 Zt"/o 
75% (f..) 
37t"/o 
37�-3 

inv2llers samen 3 punten! 

Dver_\l.".n.\IE_k},_o_ê.Sl'.: gesp. g_ew .gel. ver l.pnt_, 
.1.:T,A.L. 1 3 3 0 0 6 
::;-;--fii.w�7ëst-1-..,----r---r--o---o----r:;--
3, p,, Raadsheer 1 3 2 1 0 5 
4. forresch/L. 1 4 2 1 0 5 
5, Caissa 2 4 1 0 3 2 
6, Vi\S/ASC 4 . 3 ID 1 l 1 
77-575757-2-------3----0---1---2----1---
8. flstr.�Je�'3t 1 3 0 0 3 0 

Ook hicr,not al� in de hoofdklasse,gcen 
r1iddengroep;de nrs. S,6,7,B verkeren alle 
in dcgradatiogevaar. Caissa 2 moet nog spe
len tcgan de nrs, 1,6,B. \ole hebben de kan
sen nog i11 sigen hand! 
2e klasse D: gesp.3ew.gel.vurl. p�. 
Z:-iÎiC:t-;;y2· 2 z o- · o 4 
2:--P:irsiiört-1-----3---2----0---r----4-
3 ,· · ca issa 3 3 2 0 1 4 
4, u.s. 4 2 1 1 0 3 
5, T.A,L, 4 3 1 1 1 3 
6, :<. v .c. 2 3 1 0 2 2 
77-57ë7G:-2-------3---r----5---2----2-
o. VAS/A5C 6 3 0 0 3 0 

Caissa 3 staat niet slecht;er moet nog ge-

speeld worden tegen de nrs. i,4,5,B 
Daar zit nog wel wat in. 

., 

3e klasse E: __ gesp. !J.BW, _g_el1 verl, _Ent" 
1 • Amstelveens 2 2 0 0 4 
2:-wëësµ-4------2-----;----5----1-----2-
3, Abcoude 2 2 1 0 1 2 
4, vJ 1 meer 7 2 1 0 1 2 
5, Caissa 4 2 1 0 1 2 
6, Nieuwendam 5 2 0 0 2 0 

Er is hier nog te weinïg ge·speeld om iets 
te kunnen zeggen.We ont�cieten nog de nrs, 
1,2,5, 

D-0-D-0-0-0-0 

Komende programm�: 

di 8 jan. Caissa 1 ·- Vas/ASC 3 

di 15 jan. Caissa 2 VAS/ASC 4 
di 15 jan·. Weesp 4 - Caissa 4 
di 15 jan. Pegasus - Caissa (beker) 

di 22 jan. TAL 4 - Caissa 3 

di 5 febr, Caissa 1 - W1mcer 3 

di 12 febr. Patr,west 1 - Caissa 2 
di 12 febr, Caissa 4 - Nieuwendam 5 

Voor de 2e ronde van de SGA-cup speelt 

Caissa tegen Pegasus. Volgens ingekomen 

berichten heeft Pegasus een paar 11stevige'' 

kop borden. \fa moeten er dus op z 1 n stc. _,t 

heen, Pegasus speelt in het KLM-sport

centrum in Amstelveen. De 4 spelers kr�

gcn bericht. 

0-D-0-D-O-D-0-0-D-0 

De penningmeester 

spreekt ook niet op deze 

bladz�,maar op blz, 5 



��==�================ 

B�dankt: A.Nusink jammer! - onze vriend Nusink is wat doorgedraaid;misschien 
ook teleurstelling over zijn resultaten, Kop op,alles sal reg 
kom-! 

i�ieuw lid: K.de G raaf ! Hartelijk welkom! 

liet bestuur wenst alle leden prettig6 feestdagen en een strijdvaardig 174 
toe. 

In verband mot de feestdagen wordt er niet geseeeld op dinsdag 25 . dec� 
en op dinsdag j...JE_�� 

Van de p�nningmeesteri. 
==================�=== 

A. contributieachterstand 72/73 is ingelopen tot 97% 

B. nieuwe achterstand: 

nog tegoed: over sept. f 62,50 
OV8r okt, f 64.--
over nov. f 89,50 
ove r  dcc. f 152,50 

Dear gaan we weer • • • • •  zo schieten we er niets mee op. De penningmeester 
heeft vernomen,dat de rijksbelastingen rUk word8n van het verzend·en van 

aan�aningen en dwahgbevei�n; bespaar u de extr3-kosten en gireer. 
[Jns gironummer is: Gem. giro C 2 8 B 2 

C. Ont)Jangen 420 lote n à f 1.- per stuk. Duizenden prijzen. Liefhc1bbers voor. 

Koop e•�n lot in plaats van een kerstkonijn. U laat dan ook 13En dier langGr 

leven! 
�Ji.i v�:ckochten: 45 l.oten, zo ongevser 1 o�. 

U kunt ook telEfonisch loten bestellen,u belt 35,71.76 en u krijgt ze 

thuisgestuurd.Maar dan wel meteen eon giro-betal�ng! 

Van de 1,1c;detrijcilcider: 
==�===�=============== 

1. Er i,,.iorcit nog al eens geïnformeerd, naar allerlei zaken. B.v. hoeveel punten ver
àion ik. in een bonds\.vedstrijd. Al die din�cn. staan vermeld in het competiti:..�rcs:le
mcnt. Wie d�t niet heeft�kan een e�empl��r vi�gen. 

2. B;"nzinedistributici. zol het v2�voer pEr auto mo2ilUk mal<en. Maar voor 15 jan., 
els Caissa 4 nsar Weesp moet�hebben we 2 auto's beschikbaar. De medcspelenden 
kr}gen tUdi9 b8richt,woar ze verwacht worden • 
. Je kunt natuurlijk per bus n�ar Weesp,maar je kun·t laat niet meer met de bus terug. 
We hebben gehoord,dat tiet SGA-bestuur zici� beraadt over hot vervoersprobleem. 

�. SchouderklopjG. De w.l. v erheugt zich ov8r het feit,dat onze gaten niet meor ons 
mear wij onze gasten vorwelkomen. 

4. Vic twUfel·t 3an een goede berekening van zUn puntent�taal kan altUd recl3moren. 
Neidig heeft daar b.v. deze week de vruchten van geplukt! 

U zocht óp deze pagino ns8r eon bericht van de penningmeester? 
Ja,het staat op deze paginaJ 
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��i;,.._d in de clubcomp • 
. nci __ d."'� 5e r_<Jnd_ç...J?ll. 
�--� ��c:_s,se!L-19" 

1 • v�ii Gij zen 
2, van Dijk 
.3, _ 5m-1ra.fsingh 
4, Sv-iart 
5. Eijgenbrood jr 
6, van Steden 
7, Dirks 
0, v"d,Vos 

1 00-909 
99-840 
9@-827 
97-822 
96-792 
95-790 
94-764 
93- • • •  

11. van 't Riet 90-760 
12. Vonk 89-721 
13, Leenders 88-705 
14. Takx 87-701 

15, Oranj o 86-700 
16, Kappalhof 85-692 

17, Ba:tehdregt · 84-692 
18; Couperus 83-690· 

1 9. Bartman 82-685 

��=.-��g=��::'.:��-=::--��=��� 
21 • c·ornelissGn H 
22. de Vos 
r - . Hogenboom 
24. B:r.oersma 
2 �:J. Knop 
26, Zonjee 
27. van Hulst 
28. Neidig 
29. Beuming 
30, Le)j en 

a fg ebrokcn .eari�j) en: 
de Vos-l<liphuis 
Takx-Sm'1raj singh 
!foos-Holdorp 

80-663 
79-634 
78-621 
77-620 
76-609 
75-601 
74-593 
73-591 
72.,-581 
71-579 

Paardenkooper-Kielstra 
l(appelhof-van Hulst 
Rang-1\lborts 
Beuming-Zonj ee 
vBn Staden - bondswedstr. 
Lagenàij k- idem ------- ------------------

31. Broersen 
32. Zeven 
3 3. Kliphuis 
34, Heimans 
35. Holdorp 
36. Paardenkooper 
37. van Schaik 
38, Roos 
39. Diependaal 
40. Cornelissen \Il 

70-574 
69-557 
68-555 
67-503 
66-498 
65-491 
64-486 
63-482 
62-479 
61-468 

41. Reinen 60-454 
42. Alberts 59-421 
43, Lagend\jk 58-418 
44, de Pont 57-416 
45-. Frensdorf 56-399 
46. Kielstra 55-398 
47, ·Rang 54-382 
48, Brune 53-381 
49. Rietveld 52-365 

���-�=-���g--------��=��� 
li�. Oudma\jer 
52. Min 
53. de Graaf 

·54. Kloppenburg 
55. Scholtz 

·56. mevr,Hogenboom 
57, den Hertog 
58, Versteeg 

·59, Grünbauer 
60. Schaacke 

50-303 
49-302 
48-301 
47-287 
46-282 
45-252 
44-225 
43-210 
42-199 
41-194 

-------- -----------------
61, da Vries 
62. Klaasen 

40-165 
39-105 

------------------ -------

Ons �ntaa-r: 
Winterkampioen: van G\jzen, 
die met een comfortabele 
voorsprong de .ls\jtaanvoert, 
Hij wan o,a. van van Steden, 
Sewrajsingh,Eijgenbrood jr. 
Indringers in de hoogste 
groep: Dirks en van Steden. 
We zijn benieuwd of ze het 
houden zullen.Dirks heeft 
de 1e tienatlspelers nog 
niet ontmoet.Het blijft jam
mer,dat die zo weinig komen. 
In groep II doet van 't Riet 
het weer best. We missen ir. 
die groep de namen als: Nei
dig1Frensdorf 1Holdorp.Kap
pelhof is al tot een grote 
hoogte gcklommen,gaat nu aan 
de botsing met de sterkeren 
beginnen. Indringers: Toch 
nog Takx1die nog hoger heeft 
gestaan,maar het nu wat laat 
afweten.Jammer.Dan Bartman, 
die het leuk doat en good 
old Barendregt1die het nog 
niet verleerd is, 
In groep III doet Cornelis
sen H het goed. De Vos 
troont ts laag evanals van 
Hulst.Maar deze laatste 
heeft nog '"cl wat meer te 
doen in zijn professoraat e1, 
zijn Eerst-Kamerwerk. Toch 
zien we hem veel meer,dan da 

1a·a·tste jar8n hot geval was.Daarover zijn \r-Je alleen maar 
verheugd. Knop begint bij te komen. Leijen staat te laag. 
In groep IV is Droersen al tegen sterke spelers opge
botst. Hij is w�er wat gezakt, maar zal zeker terug komen. 
Paardenkoopcr,van Schaik en Diependaal schenen wat hoger 
te komon,maar 'z2jn toch weer omlaag geduikeld. 
In de onderste regionen wordt verwoed slag geleverd.Oud
maijer sta�t te laag;we zien hem weinig de laatste ttjd. 
De Jong kan beter en vond de weg omhoog al terug. Het 

valt op,hoe rustig \Hm Grünbaijer zit te schaken. Dat zal resultaten gaan afwerpen. Onze 
vrienden Klansen en de Vries hebben we de laatste weken gemist. Een levensteken zou 
tuch wel welkom zjj n ! 

Als we zo de stand doornemen dan bekruipt ons het gevoel,dat de tientallen van het 
komende seizoen or wel wat anders uit zullen zien,dan in dit lopende seizoen. Maar de 
weg is nog lang. Er staan nog zo'n 20 ronden op het program. Wensen voor 1974 hebben 
vie ook. Laten de sterkere spelers toch zo veel als mogelijk is present zijn. Van Caissa 
hadden wo er op 18 dec. 3 in ons midden, Wc hebben over de resterende spelers niet te 
klagen" In november waren op een avond 52 van de 65 meespelenden present. Dat is 80'/�. 



U hc.:bt echt geen r.1is.druk ontv.::ingen. 

Deze pagina hebben we geruserveerd 

om u te vettcllen,ciat het bericht 
va11 de pennir19mecster op pag. VLlF 

staat.- Lees hot bericht aandachtig! 



ll, M, de konirlflJ.n 

Er zijn koninginnen (op het schaakbord) bekend,die spoedig aan hun einde kwamen, 
zoals b.v. deze: 

1 , e4 - e6 2, d4 - Bf6 (? ) 3, e5 - Df5 4, Ld3 zwart geeft op! 

i'ion kan gerust zeggen,dat alleen een beginneling zijn koningin zo spoedig verliest� Maar 
zelfs me�sters zijn niet onfeilbar.ir, Zie hoo de grote Speilmann zijn dame al heel spoedig 
in zijn part\j tegen Bo:twinnik te Moskou 1935 op het verkeerde pad br.acht: 

1 • c4 - c6 2, e4 - d5 3, exd5 - cxd5 4, d4 - Pf 6 s. Pc3 - Pc6 
6, Lg5 - Db6 7. cxd5 - Dxb2 (?) 8, Tac1 Pb4 9. Pa4 - Dxa2 

10. Lc4 - Lg4 11. Pf3 zwart geeft op, 

E6n van do keurigsto dame-vangsten is die welke plaats vond te Frankfurt (1939): 

1, f4 - Pf6 
6, Ld2 - Pe3 

11. Db7 - Lc6 

2, c4 - d5 
7, Da4+ - Ld7 

en wit geeft op. 

3, cxd5 - Pxd5 
B, Db3 - Le6 

4, d3- e5(!) 
9. Da4+ - b5 ( ! ) 

Er, hier tenslotte nog een ander scherpzinnig voorbeeld uit 1942: 

1 • e4 - e5 2. f4 - d5 3, exd5 - exf4 4, Pf 3 - Pf6 
6, c4 - Lb4+ 7. Pbd2 - Pe3 B, Da4+ - Ld7 9. Db3 - De7 

11 • Kg1 - Pc3 12, h3 - La4 en wit geeft op! 

5, fxe5 - Lb4+ 
10, Dxb5+ - Ld7 

5. d4 - Pxd5 
1 o. Kf2 - Pd1+ 
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