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penningmeester: Th.Hogenboom 
Gcm.giro C 2882 t.n.v. S.V.faissa 
secr/w,l, l:J, E'iqenbrood 
maandblad no, 191 - februa�i 1974 

F'�bruari is de mannd,waarin we te weten komeniwat e� met Caissa 1 en 
0cl is de hatel�ke nul in het aantal competiti8punten voor Caissa 1 verdwenen,maar de 
toe2t2nd van de patient is nog zeer evnstig. Maar we blijven er bij • • • •  Caissa heeft wel 
mt;:�r kunststukjes uitgehaald. Lees de wedstrijdverslagen maar! 

In ons vorig nummer hébben we vergeten te vermelden,dat onze vriend Hcins in November 
is overleden, In februari 1973 verhuisde hij naar Noord,meldde zich daar bij een schaak
clLib. In november kregen we via,via de mededeling,dat hU na een heel korte ziekte ovur
lodEn was. �18 hebben dit op een clubavond meegedeeld,maar vergaten dit bericht nog ov�n 
to VBrmcld�n in ons orgaan. We hebben een condoleancebrief naar mevrouw Hcins vorzond2n; 
zij zegt ons allen hartelijk dank voor hst medeleven. Nu we ·dit neerschrijven dEnken we ook 
'.�an onze vriend Piet Hernelraad,oud-lid van C3issa. Tijdens de wedstrijd \.tol.:.itergraafsrneer f: 
tegen Maccabi 2 werd hij onwel en stierf.Hij werd 54 jaar. Twee heel prettige: mensen zijn 
van ons heengegaan. 

In dit nummer ook weer de stand in de clubcompetitie.De belangstelling bovenin bl�ft 
matig Pn we herhalen het nog maar eens • • •  dat betreuren we. In die competitie zien wc 
sommigen gestadig st:jgen1andercn zijn weer wat sporten op de ladder gezakt. We hebben nu 
19 roncen van de 34 ronden achter de rug, 

n� penningmeester is matig tevreden over het binnenkomen van de penningen.Elders vindt 
u een korte bescl1ouwing over de financi�le toestand. 

Het le::den bestand is goed. DezG week mochten wo weer 3 nieuwe leden inschrijven. Harte
lijk welkom! 

U hebt ongetwUfeld in ''SchakEnd Ned�;rl8nd1' g(�lezen,hoc hst met de verkoop van de loten 
gaat, B� ons is list misnre. Er zijn nog gee n 50 van de 420 loten verkocht. Op dinsdag 
5 februari houden we de laatste verkoopdag. Do loten,die dan over zUn,sturen we terug. 
\�ie dus nog loten� f 1.- per stuk wil hebben, kan dinsdag a.s. terecht bij de penning
mel.stGr.U hreet 't;er zijn duidenden prijzen. 

Nederl�nd gonst weer van de schaakberichten. Het Hoogoventournooi loopt alweer op z�)n, 
eind. In de kranten verschijnt weer een keur van gespeelde partijen. 

Schakend Noderl3nd verscheen in een nieuw jasje.Ook de inhoud is sterk vernieuwd.Het 
ziet er f1llumi3al appetijtelijk uit. 

Dat was hot weer. En nU---lezen maar! E. 
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ll januari 1974 i' 
f;is:�:;,: ·(··--.. � VAS/ASC 3 
� m rt i' -0 Smelik 
'\ig�nbrood jr 1'::0 Bakker 
�Ol•!:cajsingh f-0 Kwee 
V<:-,n Dijk D-1 Schippers 
\:,d.Vos 9,..1 Pfeiffer 
-_' f3 Vos 12-0 Spitz 
Lcij en 0�1 v.d.Veen 
Klip huis U-1 Hählen 
v.' t Riet 1-0 v, Tui.il 
v,Studen 0-1 v.d,Bosch --------

'5-5 
Het heeft lang geduurd voor we de eind uit-·'· 
slag wistun,Op 29/1 speelde Leijen zijn partU 
uit.De stand was toen 5-4 in ons voordeel,. 
Voor zijn dame had hij een toren,aen loper en 

·won pion, Tot de 84e zet heeft hij doo;rge
Liolrnt,maar hij kon het niet redden. 
Het' v:::;rheugt. one, dat de 3 kopmannen -wonnen. 
Van Dijk,pus vader geworden, vocht tégen· iijn 
'•-gón�tnnder en tegen· de slaap,. De Vos en 
i.nv,:1.le.1'.' van 't Riet m'3aktEJn de 5 punten 
vel, Ge1::H1 enkele remise in· deze ·wedstrijdJ 
fl'J -·--�1tc:lijke 0 is verdwenen. VJe h:ebben nu. 

·z····:g:�e en schrijve 1 competi tiepunt, Twee 
\·Jud-"'tr_ijd-:;n \'JaChtBh ons nog, �-Je kunnen dus 
01J , :i punt on komen en· ·dat kan net ge.no eg zijn-. 
15 j 211 "" .r.i.J1J.i 
. ' ·-./��E.....;-� Caissa 4 

,.. 
V_epr .1..,0 Bartman 

cl_;J n·erk o.: 1 �ijgenbrood sr 
H-"':tdr:-:1r;a lçGr. 1'-0 Cornelis sen H 
Ottenhof t--} Bpuming 
Thij. sc:n 1-0 Knop 
v.Essen -1---1- Heimans 
Snal<as D-1 Zeven 
v.\.1/ijk 0-1, Diependaal 
l\oizcr D-1 Cornelissen w 
Stoff olon D-1 r�eij er 

4-6 

'Oild�nks de benzinerantsoencring verschenen 
er 5 auto's bU de RAI. Takx verscheen niet 
en :cle w.l. ging mee als invaller. Bs ont
vangst bU Weosp was als altUd weer prettig. 
Caiss8 � trok van leer en kwam door een 
sterke staart al spoedig met 4-1 voor.Maar 
· �ar kwam terug tot 4-3 en tot 4t-3+, De 

1rJ.l. 1,..,ris·t te winnen;de buit was binnen.Hei
mans maakte nog remise (4-6). 

15 januari 1974 
,-C.:::, ai:o.:' s""s"'a�2_._-..:�"· ""'V""A5/l\5€' A"' 
van Gijzen .. t,;.t.VogeJ,,, 
v. 't Riet · · a.:.l 'Poeltüyn 
v.Steden t-+ Stevens 

.,,Leenders . , +-t M,arkus 
Coupef\JS ;· 0-1 Ste;ieman 

Vonk .:; 0-1 Verloren ven 
de Beus +-+ Sc_hatborn 
Neidig t-t de Bel, , 
Frensdorf o"t y,L�euw�n 
Dirks f:f --�� D.��schoién 

' ;, , ... ___ ._._ 

3-7 

Themaat 

Zo 'goed 'als ·caissa 4 het deed op 15 jan,, 
zo slecht· verging '·he'!: Caissn 2, Geen enkell1 
winstpartij ;'s1ech1's·"6 ·remis·ès waren ons ) 
deel, VAS/ASC 4 had evenals Caissa 2 maar 
2 competitiepunten, We dachten dus enige 
kans te hebben, Maar een 7-3 nederlaag 
zegt · alles. 

15 januari' 1974 
SGA-cup (bekerwedstrijd l. 
PeQasus - Caissa 
5wart 
Eijgenbrood jr t 
Sewraj sing,h 1 
van Dijk 1 

eindtand 3t-+ 

Do namen van de tegenstanders kennen we niet. 
Belangrijker is, dat Caissa naar de 3e ronde 

· àirnrgaat, Dat heeft de reis naar Amstelveen 
toch opgeleverd. 

22 januari 1974 
TAL: 4 Ceissa 3 
Hänch 0-1 Oranje 
v.Broek 1-0 Bartman 
Elzenga D-1 Barendregt 
Vlith ? Zonjee 
v. Zuijlen D-1 Hogenboom 
Meijer t-t Cornelis sen H 
Ebert ' ' 2-ï l<nop 
Burlage 1-0 Lagendijk 
Bij man 1-0 v,Schaik 
Wagemans 1-0 Reinen ----- --

5-4 

Zonjee s'taat een toren voor,maar moet toch 
terugkomen. Eindstand vermoedelijk 5-5 , 
Onze staart kwispelde niet,maar hing omlaag 



ST�NDEN IN DE BONDSCOMPETITIE 
=�===�==��==c=======�=�===�=== 

1�fi1\1!.)en 1 
2. r·�ieuv..rcndit 
3.!:lee•3p 1 
4.\.·J J�C(�r 3 
5" u.s. 1 

6.v.v.G.A. 2 
7.VAS/f,SC 3 
B.Caissa 1 

5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

1. TAL 1 5 
2. Mi8utv\.Jest � · 5. 

3. Ti3rr/Lask.1 5 
L�. RcsEJd�:>hcer 1 5 
s. VAS/ASC 4 5 
6. n.u.s.2 s 
7. Caissa 2 5 
8. Patr.\Jest 5 

1 U.S.4 4 ' . 
� L" Victc::-y z 4 
3, La is sa 3 4 
4, Ai·1�sport 4 
s·. Tl'. L 4 4 
' JJ·. C. G. 2 4 L o  

7. 1<.v.c. z 4 
tl. V/!/�/ ASC __ 6 4 

4 
4 
3 
z 
2 
1 
1 
0 

5 
4 
3 
z 
1 
0 
1 
0 

3 
3 
z 
z 
1 
2 
1 
0 

1 
1 
1 
0 
0 
1 
1 
1 

0 
1 
1 
1 
z 
z 
0 
0 

1 
0 
1 
0 
z 
0 
0 
0 

0 
0 
1 

3 
3 
3 
4 

'" 

9 
9 
7 
4 
� 
3 
3 
1 

0 10 
0 9 
1 7 

2 5 
2 4 
3 z 
4 z 
5 0 

0 7 
1 6 
1 5 
z 4 
1 4 
2 4 
3 2 
4 0 

35-) 
30 
29t 
Z6 
zz+ 
20 
10t 
18 

35 
3Zt 
Z9} 
Z4t 
zzt 
10t 
nt 
19 

zz 
z3+ 
Z1 
Z3 
zot 
zot 
18 
11 t 

.. :Ln .deze s.tand is rekening gehouden 
m8t T''I IH" 4 -. Caissa 3. 5,-5 (nu 5-4} 

3c klasse l. 
' P. 1vrc;n 5 3 3 0 0 6 zot '� 

2 .• ),bcoucle 2 0 2 0 1 4 1 at " 
0 C ais sa 4 3 z 0 1 4 13f "• 

4" VJecsp 4 3 1 0 z 2 1 s1 
5. l'>:· 1 meer 7 3 1 0 2 z 11-} 
6, i\li��U\·Jcnd. 5 3 0 0 3 0 1 ot 

E'r zijn- nog 5 deg'ra'datiekandidaten.Een stap 
in ds goede rich_tinQ voor Ça�ssa 1 iS een 
overwinn.ing op W t meer 3. 

re.st...pro_gramma: 5/2 Caissa 1 - \oJ 1 meer 3 
4/3 N'dam 1 - Caissa 1 

(op maandag !) 

Er z.ijn 4 degradatiekandidaten. Een stap in 
do gOede richting voor Caissa 2 is een 
overwinning op Patr.lfost 1 

rest-programma: 1 Z/Z Patr. viest 1-Caissa Z 
1Z/3 Caissa Z - TAL 1 

Caissa 3 doet het aardig .• In dG wedstrijd 
TAL 4 - C.3 moet Zo,nj:ee hog ui tspelen.1 hij 
staat een toren voor! 

rast-programma: 
19/Z Caissa 3 - Victory 2 
18/3 VAS/ASC 6 - Ca_issa 3. 

(op- maandag· ! ) 
16/4 Caissa 3 - u:.s. 4 

Dok ons 4e boert aardig. 

rest-programma: 
12/Z Caissa 4 - rJieuwndam 5 

5/4 A'veen 5 - Caissa 4 

Ue. kampioensvlag houden we dit jaar maar in de kast! De vreugdevlag zal uitgestoken 

1·iorden als C1 en CZ aan degradati" weten te ontsnappen! Gek,maar we blijven optimist! 

x�D-x-D�x-D-x-0-x 

DINSDAG 5 fEBRUARI : LAATSTE KANS OM LOTEN TE KOPEN ! ! ! 
1e PRUS : een auto ! TOTAAL : 10,000 prijzen! 



BESTUIJRSMEDEDËLI NGE N 
=�==��=======�====�= 

�Jinuwe leden: J;L;Wiebonga - F,J;M,Bongets .. - HiSpoehtra - hartelijk welkoiiït 

nog achterstand vorig seizoen: 1 lid 
d'L 1• seizoen 5 maanden achter1 10 leden - teveel! 

f ; 
" 

' ' 

3 maandeh achteri 3 iaden - teveel! 
2 maanden achter: 1 leden - teveei 1 
1 maand achter: 7 leden 

uw penningmeester is geen geldschiter 
uw penningmeester kon z�lfs briefjes van 1000 wioseien{dit aan het 

adres van een lid,dat meedeelde geen klein geld 
te hebberil 

uw penningmeester is par giro te bereikanr C 2882 t,n,v; Cai§se! 

tL-11..2.!:' Koninqin 

Het is haa� grote waarde,d:l.e de koningin tot een sensationeel object ma11kt voor een· 

offer, Het kostb<ire ding schijnbaar weg te werpen als iets overtol.ligs, en toch te· weten 
dat wij meer zullen terugkrijgen dan wij geven - dat is het genot van de schaakspeler, 
Hier - Schuster-Carls,Drmnen 1914 - werd de dame geofferd tegen een simpele loper;uit
sluitend om enkele zetten later uit de as te herrijzen met samengestelde interest, 

1, e4 - c6 
6, Lg5 - h4 
11-. dxe5 - gx 

2, d4 - d5 3, Pc3 - dxe4 4, 
7; Lxf6 - hxg3 B, Le5 - Txh2 
h2 12, Pf3 - h1'D 

Pxe4 - Pf6 5, Pg3 - h5 
9, Txh2 - Da5+ 10, c3 - Dxe5+ · 

' 

Dat \•Jar<rn goede zaken! Uiteraard gold het hier slechts een geval van materiaalwinst, . 

maar het is nog altijd indrukwekkender de koningin te offeren om met dat offer een onmid
dellUka oVe�winning te behalen, Hier volgt een beroemd voorbeeld: 

Stelling:· wit: Kg1 - Dg5 - Tf1 - pionnen n2,c2,f2,g2,h2 en nog een toren op c.5· (9 .EiJuks) 
zyJa/:'t.: Kg8 - Dc3 - Th3 en TfB - Pd4 - pionnen a7,b7,e6,g7,h7 (10 stuks) 

In deze stelling - Lewitsky - Marshall, Breslau 1912 - speelde zwart Dg3, [r wordt ver
meld,dat deze zet sommige toeschouwers dermate verrukte,dat zij Marshall beloonden met 
een "stortvloed van goud". Het bedrag van de stortvloed is niet vermeld, Toch schijnt het 
mou· geweest te zijn dan een paar bankbilj otten of oen ch�que, 

Z8lfs op do wijde open vlakten van een dunbevolkt schaakbord kan de koningin bui:.. 
tongowone kracht tentoonspreiden,ook <Ü wordt zij door haar vijandelijke collega tegemoet. 
getreden, Hier volgt een aardig voorbeeld: 

Stelling: wit: Kh6 - Db6 - Ld2 (3 stuks) 
zwart: Ke4 - Df7 (2 stuks) 

l:lit wint geforceerd als volgt: .1. De3+ - Kf5 {gedwongen) 2, Df3+ - Ke6 
3, Db3+ - Ke7 4, Lg5+ - KfB 5, Db8+ - DeB 6, Dd6+ - KgB 7, Le7 1 enz. 

i;ls zwart 4. , , , • ,KeB gespeeld had,zou wit hebbi;m gewonnen door Db8+ gevolgd door 
Db7+ en rnat op cB ! 

Geboren: 19 december '73 
2 januari 174 

Vrij naar Assiac - avonturen op 64 velden, 

P.Broersma 

Monique Christine van Dijk 
0 1 k de ouders! nze ge u wensen aan 

Arnold Richard Koning 
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•t;c_n_d _ _tj __ m ___ 2 9 ,j_,]_4_ 
1. Se1,JrDj singh 1233-1 00 
� Swart î 1 DB- 99 ,_. 

3. v. Gij zen 1072- 98 
• 
•:·. v.DUk 1 021 - 97 
,. "· Ci_]gcnbrood jr 1 020- 96 

6. Dirks 980- 95 

7. Lncnders 978- 94 

fJ. v.d.Vos . . . - 93 
-�·�--�-----------·�--------

1 1. de Vos 899- so 
1 2. v. f t Riet 892- 89 

1 3. l(r:ippelhof 879- 88 

'l :, • Ciranj e fJ74- 87 

1 " "' [ijgunbrood sr B68- 86 

-1 6. v.Steden 857- 85 

i7. Bar6ndrogt 835 ... 84 

1 ;j. Zonjee 830- 83 

F ; , Vonk 821- 82 

2c. J;:::irtrnan 792- 81 
--------------------------

21 . Hog8nboorn 784- 80 

22. vc.r1 Hulst 780- 79 

?3. Broers en 746- 78 
- . t.L: • Couperus 742- 77 

2r. "• Co.rnelissen H 742- 76 
"� L. �. Beuming 740- 75 

;, 7. i'-Jcidig 725- 74 

,:. (, . i(nop 704- 73 

?�. Tuk>� 701- 72 
') _..., .3roersma 698- 71 ,; ·_;. 
--.... ·-------�---------------

= Î • Leijen 695- 70 
o� .._,,:_ , Z e ven 687- 69 

·-·�· . ·)it::pendaal 658- 66 
':• / �'·f. r-:eimans 650- 67 
J :J. F{ac:s 648- 66 

3û. �� orn:::lissen \;} 634- 65 

J7, L.cgendijk 6D2- 64 

�} (i • Fh··inen 590- 63 
".) [\ �,. Hol dorp 5G3- , -, o� 

4� �. <liphuis 555- 61 
·�· ··-··-��-----------�-------

41, van Schaik 
42. Alberts 
43, 

44; 

45, 

46 • 

47. 

Paardenkooper 
Brune 
Bongers 
\üebenga 
de Pont 

48• Rang 
49. Frensdorf 
50. Oudma;jer 

51, lliotveld 
52. de Jong 
53. Kielstra 
54. 5poelstra 
55. 

56, 

57. 

f·'i.in 
de Graaf 
Scholtz 

538 

537 

512 

489 

482 

476 

463 

60 
- 59 

- 58 

- 57 

- 56 

- 55 

54 

455 - 53 

453 - 52 

452 - 51 

443 - 50 

430 - 49 

41 4 

400 

359 

347 

341 

- 48 

47 

- 46 

- 45 

- 44 

Di:i"s __ cJ? .. ,f!'}.Fll __ e.!)1.�: 
Sewrajsingh heeft weer 
enkele scalpen veroverd 
en troont dus bovenann, 
In die bovenste groep 
slechts 4 Coissa-1-ers, 
Indringers: van Gijzen; 
Dirks,Leenders. Zie ze 
er maar weer uit te krij
gen, 
Sterk oprukkend in groep 
II de Vos,die genoemde 
drie zal belagen, Opmér
kelij k: van 1t Riet man
keerde voor het eerst in 
dit sei�oen, Dat kunnen 
weinigen hem na�eggen, 
Kappelhof staat prima, 

58, rnevr.Hogenboom 309 - 43 t · t d" maar moe i.v.m. s u ie 
59. Hoeve 300 - 42 enkele weken verstek la-

��:-�:_��i:=���:'.:2. _____ ��Z---�� ten gaan.Barendregt is 

61. den Hertog 281 _ 40 nog steeds aardig op stoot. 

62. Schaacke 276 - 39 Andere indringers: Zonjee 

63, Versteeg 21 O _ 38 rrn Bartman, Zij zullen het 

64. Grünbauer 199 _ 37 nog hard te verduren krij-

65. de Vries 165 - 36 gen in die; groep, Van Hulst 

66, Klaasen 1 41 - 35 Bro"rsen en Couperus staan 
--------------------------- o.i. te laag,n;aar rukken 

op,Takx schijnt aan een langdurige wintervakantie bezig 
tu z:jn. V-Jaar zou di_e kerel zitten?In groep IV een aan
tal oude bekenden,waarin Leijen ,Roos en Kliphuis te 

la.:::ig tronen. Holdorp moet wei:::r even kalm aan doen" Daar

om hebben we hem weer een poos gemist. 
PiJardenkooper heeft de wind wat tegen, terli'J�l Brunc dui
delijk in opmars is.Van de allernieuwsten heeft Hangers 
zich hGt hoogst geklasseerd, Frensdorf is ook wat van 
slag. OudmaUer en de Jong staan te laag. Komt wel weer 
goed. 
Onderin hebben we Scholtz en dB Vries een poos niet 
gezien. Ook onze vriend den Hertog is aan een winter
vaka n·�.ie bezig. HU gaat na zijn pensionering nag al 
eens op reis! Vorder hebben we Kloppenburg in lang niet 
gezien.H� heeft,evenals de Vries, ook niets van zich 
laten horen. 

Î8nslottc de mcdedelinç,Jat het aantal afgebroken partijen groeit. De komende weken zul
len we,als het maar even kan,die partUcn laten uitspelen. Het zUn er 1 3  ! 
Voort5 allen con groot van van Oostveen,die het goed maakt.Na zijn 3t maand ziokenhuis, 
is hij nu al ruim 2 maand2n thuis om op te knappen. l:Jerken zal hij niet meer,omdat 1 april 
7�:'1 �r::nsionerinçsdatum is. V.Jij wensen hem een algeheel herstel toeJ 

Opkomst in de maand januari: iets beneden peil! Mag beter worden! E. 
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