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W,Eijgsnbrood 
Pythagoras straat 51 hs " tel. 35. 71 , 78 
penningmeester: Th.Hogenboom 
Gsm.giro C 2 8 8 2 tnv CAISSA 
sscr,/w,l, \�,Eijgsnbrood 
maándblad no, 193 - april 1974 

De april week die nu voor. de deur staat -( 22e-27e )- is voor Caissa belangrijk, 
Op de 23s speelt C 3 haar laatste wedstrijd tegen U.S. 4 • Winnen we - en wie zou iets 
anders verwachten - dan moet C 3 nog i;i;nmaal in het krijt tegen datzelfde U,S,4 voor 1t 
kampioenschap van de 2e klasse ID. We hopen,dat het opgestelde team ook inderdaad 
speelt, Zieken kunnen we niet gebruiken, Het is een pittig team,dat het zeker kan red
den, Op de 25e (donderdag),moet Caissa 2 haar plaats in de overgangsklasse verdedigen. 
Van de 3 kandidaten moeten er 2 degraderen, We hopen ook hier op een volledig Caissa 2. 

Caissa 4 is gesneuveld tegen Amstelveen 5;hier dus geen kampioenschap, We kun
nen rustig stellen,dat ons vierde ten onder is gegaan aan het spelen met 5 invallers. 
Vijf spel8rs1die we op het oog hadden waren verhinderd, Jammer,·· 

In deze voorbeschouwing willen we ook de vinger .leggen bij
. 

een rotte pls4< in 
onL clubleven. Penningmeester en secr/w,l. hebben de laatste tijd hogal wat brieven 
verstuurd, Het ging om contributie of over een lang wegblijVer1, Als er dan Zo'n ·klein8 
tvJintig brieve_n verstuurd worden, dan verVJacht je zo1n kleine twintig antwoorden.- Dat 
had jG gedacht. Dat schijnt in 1974 niet mBer nodig te zijn, Geèn bericht b,v, ik ben 
hard �an de studie,of • • •  ik ben ziek • . • •  of 8�n reaktie i� de var� van een cont�ibutie
betaling af stortj.ng. De zegge Bn schrijve "vir.;:-11 ·,die w�l I'eageerden steken dan ·gun
stig af• 

In do ziekenboeg vertoeft onze barkeeper Tishauser, Hij ligt in"de VU", wacht 
op rfo uitslag van een onderzoek, \fo wensen h8m het allerbeste! Onze vriend van Oost
veen kikkert lekker op, vle beld8n hem ( toe\·allig precies op zijn verjaardag) en hoor
den,dat het prim� ging. Hij hoopt binnenkort 110ngs te komen, 

De clubcomp8titie draait nog 5 rondeno De twee dinsdagen daarna gaan we knok
ken om hGt snelschaakkampioenschap van de club" U krijgt daar apart bericht overo Lees. 
s.v.p. d8 agenda goed door en maak aantekeningen in u� agend�. 

In o-ns- vol-gend nummer gaan we graaien in het verleden, Wist u b.v. ,dat Br[l';er
smo in de 38 jaar,dat hij lid is, 169 bondswedstrijden heeft gespeeld? Van Hulst wint 
het nog VGn hem; hij speelde r12 keer in 34 jaar! Meer verklappen we nog niet! 

E 
P,S, OP 30,A�RIL.(KONINGINNEDAG) WORDT ER NIET GESCHAAKT ! 

==== 



BDNDSCOMPETITIE 
===::;;::::;;:::;;:::::;;::;;:;:::::;::::; 

12 maart 1974 
Caissa 2 TAL 
v�Gijzen 
v. 't Riet 
Couperus 
Leenders 
de Beus 
Kliphuis 
Barendregt 
Lie 
Roos 
Lagendijk 

1-0 Bloemberg 
0-1 Schutte 
0-1 Jos, Jitta 
D-1 Helmers 
D-1 Schoffelmeer 
1-0 v, Dillen 
0-1 Habes 
t-t v.d.Storm 
t-t Roebers 
1-0 Burlage 

5 april 1974 
Amstelveen 5 
Velt huis 
Sinke 
v,Bolle 
Clement 
Al er 
Boonstra 
Beekman 
Slort 
f\bspoel 
Moor 

- Caissa 4 
0-1 Cornelissen W, 
0-1 Beuming 
t-t:�Knop 
+ ... t Broersma 
1-0 Alberts 
1-0 Diependaal 
0-1 Meijer 
1-0 Rietveld 
1-0 de Graaf 
1-0 Paardenkooper 

6-4 

• 

4-6 C4 speelde met 4 invallers en was daardoor 
helaas verzwakt. Teamleider Meijer schrijft In ons· vorig clubblad konden we niet de 

volledige uitslag geven van deze wedstrijd,'·
. · ... r:iver de wedstrijd:. 

Met hut doel oen overwinning· te behalen, Uiteindelijk heeft TAL aan het langste eind ·teneinde nog kans. op het kampioenschap te getrokken, TAL is kampioen geworden en mag 
de plaets van· Caissa 1 innemen in de Hoofd- behouden,b.egon Csissa·.aan dB wodstrijd tegen 

.".eeh .jeudig. Amstelveen .5,waarin enige speklasse, We blijven zeggen,dat we in deze lers,die vorig jaar het SGA-kampioenschap kamp all'3 kansen op een 5-5 hebben .gehad, voor jeugdteams tot 1.S jaar wisten te behaNa het uitspelen hebben we TAL gelukge•Jenst, len,Doordat mijn tegenstander in een opGwaarna vo.orzitter Wiewel, die zijn ploe.g be- ningsval trapte en daar niet goed meer uit-geleidde, Caissa 1 een spoedige terugkeer · 
kwam,kwamen we met 1-0 voor te staan.Riettoewenstc naar de hoofdklasse, (Als dat dan veld redde het niet· in een eindspel tnet maar niet ten )<oste gaa.t van TAL 1) materiele achterstand (1-1),maar Cornelisson 

18 maart 1974 · 
VAS/ASC 6 

· n.o. 
movr. 
G()bel 

van Schaik 

mev.r, . V inke 
J1n:sen 
Klijn. 
Gedult 
Vonk E. 
H!i'ijmans 
Vonk M, 

CAI55A 3 
D-1 Zo'nj ee 
0-1 Roos 
0-1 Cornel,issen.H. . :;· 
1-D �·• o. :_•, 
1 "'.D· füi rtman , 
0-1, Hogenbocim 
t-f Ï.ag��ct.tik . . . 
D-1 Cornelissen W, 
D-1 Meijer 
D-1 Reijnen 

2t-1t 

Zonjee kreeg een punt cadeua en Oranje,die 
zich VGrgist had in de datum,gaf een punt 
cadeau. Een vervroegd Sinterklaasfeest. 
Gelukkig had hot wegblijven van Oranje geen 
invloed op de wedstrijd1want C, 3 behaalde 
een ruimr:} overwinning ·van een toch wel zwak 
VAS/ASC 6,dat alle wedstrijden verloor, 
Bij dat ono punt ��� voegden we 6 overwin
ningen en 66n remise, C3 behoudt de kam
pioenskansen, Rest nog 6én wedstrijd 'tegen 
no. 1 : U5 4, 

sloopte de vijandelijke koningsvleugel(Z-1) 
Paardenkooper moest ·zich gewonnen geven on 
Alberts zag in een misschien iets betere 
stand een vork over het 'ho.afd; we stonden 
met 3-2 achter,5inke1die in de week voor 
Pasen de SGA vertegenwoordigt. in het Estel
toernooi om het Nederlands "jeugdkamp;ipenscha 
tot 15 jaar, beleefde een filschte gensraL 
Beuming won van hem en de stand was 3-3, 
Caissa kwam er toen niGt meer aan t_G pas
Diependaal en ·dB G:i;aaf · v.erloren en met de 
stand 5-3 was Amstelveen kampioen! Knop 
kreeg met een stuk minder romise,daar zijn 
tegenstander in tijdnood. verkeerde en ook 
de laatste partij (Broersma) word in gelijke 
stand remiae gegeven, (6-4) Na de felici
taties met het kampioenschap en eén rondje 
van de kampioenen aanvaardden we de thuis
reis. 

.-.-.-·-·-·-·-· 

De w,l, zucht onder een stapeltje 
afgebroken partijen, Die moeten nu 
wel spoedig uitgespeel·d worden, 

. -. -. - .-..... -.-. 



é INDSTAND HOOFDKLASSE 
===================== 

GESP/GEW/GEL/VERL/ PNT/ B.P. 
1 .P.mstelveen 1 · 7 ·S -1 1 1-1 46 
2:-Niê��ê�ciêm-f----7----5�--y---1----yy---46f-
:i. 'c'eesp 1 7 4 · ···t· 2 9 38 
4. u.s. 1 7 4 0 3 8 37t 
s.vl'meer 3 7 '2-' 2 3 6 36 

Kamp; 

5,VAS/ASC 3 7 2 2 3 6 32t 
1:-v:-v:-t::-i\;2-------r---y---y:-::-5--�--3---23--Degr. 
iJ.C;'lisso 1 7 0 2 5 2 26t Degr, 

Beslissingswedstrijd: 
Amstelveen 1 - Nieuwendam 6 - 4 

EINDSTMoD OVERG.KLASSE A 

GESPLGEW/GELLVERLLPNTL E.P. 
1 • TfiL 1 7 6 1 0 13 46 
�------------------------------------------T "•Nieuw \fost 1 7 5 2 0 12 432 
3,Tarr/Lasker 1 T 4 1 2 9 40 
-i .Raadsheer 1 7 2 2 3 6 33 
5.VAS/1\SC 4 7 1 4 2 6 32t 
� . Patr,West 1 7 1 1 5 3 31t 
7.Co.issa 2 7 1 1 5 3 26t 
G.DOS 2 7 0 3 4 3 26 

Deze competitie krijgt nog een staartje; 
do nrs 6,7 en 8 (waaronder Caissa 2) moe-· 
ten uitmaken,wie er degraderen;�é� van de 
arie mag in de Overg.klasse blijven! 

�iTAf:� IN �E 2e KLASSE D 
·�====================== 

lhiGz moet nog 1 ronde gespoeld worden) 

1. 1.:.s. 4 6 5 1 0 11 34f' 
;;-;-ë:;rs-s-ä-3-----;-----4---r---r----9--35f 
:<, T,',L 4 6 3 2 1 8. 35 
�, Victory 2 6 3 0 3 6 31 
Ij. D.C.G. 2 6 3 0 3 6 29 
o. K, V .·c 0 2 6 2 0 4 4 2 9f 
7, Ursport 1 • 6 2 0 4 . 4 2Bf 

Kamp. 

rr;-v:'\s/lisë-6----g-----5---a---g----a--17--Degr. 

STA�D IN DE 3e KLASSE E, 
::::::::::::;::;::;:;-;::;::::::;:::::;:::::::::;:;:::::;::=====::::f:== 

1 • 1°\mstE:)lvoen 5 5 5 0 0 1 0 32-)-
2. Co is Ga 4 5 3 0 2 6 25-)-
,J. :',bcoudc:: 2 3 2 0 1 4 . 1 et 
4. 1,·!scsp 4 4 2 0 2 4 21 
5. U1mepr 7 
( \Jic�uwendam ..... 

5 1 0 4 2 20 
!I 0 0 il 0 12+ 5 

Bestuursmededelingen: 
===================== 

N;i.euw·lid: C.F.Smits 

Bedankt: L.J.Hoeve (wegens vertrek: 
R,V.Verstoeg 

. •.• ..... . .... ·-····· ............ . .. . .. " "  

Agenda: 
30 april: geen clubavond 

28 mei laatste ronde clubcompe-
J,;i tie. 

4 juni snelschaakkampioenschap 
(voorronden) 

11 juni snelschaakkampioenschap 
(finalogroepen) 

.. . ..... ... ....... . ....... .......... 

Nu al weten we,dat het echtpaar 
Hogenboom ons aan hot eind van het 
seizoen _gaat verlaten. Een huis in 
ZWAAG in de kop van Noord-Holland 
staat te wachten. Heel1heel jan1mor, 
Dat bet8kent,dat we weer moeten om
zien naar een nieuwe penningmeeste:::, 
Het bestuur gaat naarstig op zoek 
naar een nieuwe penningmeester! 
Onder ruim.70 leden moet het een 
koud kunstje zijn zo iemand te vin
den. 
. .......................... ........ , 

Wist u,dat w e  tot vandaag in de 
25 gespeelde bondswedstrijden zeggE 
en schrijve 96 keer een invaller 
moesten opstellen, Dat is gemicideld 
bijna 4 per wedst9d

,! ! 
.. .......... -. . ,··· " ..•.. --. ... .. . . . . . ... . . . 

U hebt Caissa trachten 
te bereiken door C28B2 
te draaien op uw tele
foon? 

U vergiste u, C 2882 
is ons gironu�mer voor 
het betalen van uw 
clubponningen. 



.Ql!.,..Q:..']__��: 
Ji'l\!!.b:!.:L.m.JL.::.....Caissa 4 wit: Mejjer zwart: Bcrnkmnn 
.1....JA....:::...!'li 2 • .  d4 - d5 3, e5 -·c::!t:· �-- - a ;--'''"li:J : " .. Db6 :5j:>pf3 Pb6 
.§..:..1..91 (biedt schijnbnar een pion a�n,er kan-volg"m·· cxd4 ·î, cxd4 - Pxd4 -0, Pxd4 - Dxà4 
�, Lb5+ en damewinst) .)i)i)il<ltll0< , , • •  cxd4 7, cxd4 - Pxd4 B, Pxd.4 en nu merkt zwart, dat 
Dxd4 niet ·gaat) ·-.· •. "L:.o5 9 •. ·Lb5+ · (de zwsrte. rochade is alvast onmogelijk gemaakt, m::1ar 
zw:ort werkt nog mee ook om zijn ,koningsvleugel te verlammen)"" KfB 10, Le.l...::,� 
.11......P�.:::.�_(zwart he�ft nu we l een pion meer,maar heeft te weinig stukken actief 
om het binnendringen van de witte dam\" te· �toppen) 1-20 Pa3 �: Da6 . 13, Dc5+ - KeB . 
(Pe7 hEüpt ook niet wegens 14. Lg5 ·- f6 15. exf6 - gxf6 1 6, Lxf6 en mat of toreiwer
J.ies) 14. Pb5 (en· èrnsti[� materiaa'l.verlies is niet meer te voorkomen) • • • •  Kd8 15. Dc7+ 
en zwart geeft op, ( KeB 1 6 • .  Pd6+, dreigt DXf7 mnt) 

Triumf V311 Slavische verbeelding en finesse ! (M,Euwe) 

Reeds het eerste werk, w:Jarmee Liboerkin, ·in 1 9.?1· QP ... !i?i<:. get:Jied der studiccomposi tiG 
_yoor ��t pu�liek kwam,droeg het merkteken·van schitterend meesterschap. En in het vsr

dere ve�lo�p Va� zijn·��rri�ie"àPende dez� componist ste8dS nieUwe mogelijkheden,kritisr' 
mankte hij zich het oude eigen on hij schiep op artistieke ;\.Jijze st8eds nieuws. 

Hieronder volgt een studie op het thema van promotio van drie pionnen t.ot drie ver
schillende· stukken, in welke studie Libocrkin toont,dat hij het materiaal als een meqster 
beheerst, 

Wit:. Ka1 · - Pf6 
Zwart: Kc3 - Lb8 
1 s prijs v1edStrijd 

't. Pe4+ Kd3 4. 
2. Pc5+ -. Kc3 5, 
3, Pb3 Le5 6, 

·--': 

- Lg1 - pionnen 
- pion c2 

1 933 
f4 Lg7 
eB(P) - Lh8 
f5. Le5 

a2 - a3 - b6 - 06 - e7 - f2 

7, Lh2 - Lxh2 
B. b7 -_Le5 
9, bB (L_l niet d5me_wegens de_ volgende combina
tie: ". Kc4+ 10. D><e5 - c1 (D) 11. Pxc1 en 
z1rJart is pat! ..u:..u.k- x b8 
1 0. Pc7 Lxc:7 
1 1, e7 Le5 
12, eB (T) en wint (niet dame;zie de opmerking 

bij do 9o zet). 
P.Droersma 

Correspondentieschaak ; . ; : . 
In hoofdklGssegroep 45 van de Nederlandse Bond van Correspondentieschak�rs eintjigde 

ons lid Hol.dorp met 5+ uit 6 op de eerste plaats; Door deze groepszege promoveerde hij 
nc3r de Meesterklasse van de NBC. Onze felicitatiesil 

Nö ·het succes van ,de eerste NBC-clubcornpetitio,die deze zome.r �o,rdt afgesloten,wil 
de NBC dit najn'lr een tweede toernooi starten. Gespeeld zal 'worden met teams van vier 
spelers in groepen val1·-mtJximaal 7 teams, zodat ieder hoogstens 6 partijen speelt. D� 
captain en 2 spelers van sen team dienen lid te zijn van de NBC. In1eggeld f 10,- per 
team. 

Ge!nteressoerden warden verzocht contact op te nemen met ondergetekeride. 

J,F .�i,Meijer (tel, 1 42799 ) 

Ji!!9atrjjdaganda 
dinsdag 23 april: Caissa 3 - U,5,4 
donderdag 25 april: Patr,West 1 - Caissa 2 (wordt gespeeld bij De Raadshoer) 

Nog even de tanden op elkear;beide ewedstrijden zijn belangrijk! 



CLUBCOMPETITIE 
:;;========:::::===== 

1. Sewrajsingh 

.::::. SvJart 
3. v=in Gjjzen 
4. Dirks 

5, Eijgenbrood jr. 
6. V;'.Jn Hulst 
7. van D�jk 

B. v.c!.Vos 

100-1870 

99-1716 

98-1671 

97-1599 
96-1571 

95-1559 
94-1487 

93- .... 
------------------------- ---

11. Broarsen 90-1463 
12. ven Steden 89-1435 
13. van 't Hiet 88-1431 

14. Curnelissan H, 87-1385 
1S. Eijg2nbrood sr. 86-1374 

16. Lie 85-1364 
17, Leanders 84-1354 
18, Cornelissen W. 83-1347 

19, K3ppelhof 82-1337 

20, Zonjee 81-1337 
--------- --------- ---------
21. Har:ondregt 
22. �DOS 
23. C:r2njc 

24, de Vos 

25. Knop 
26. Hog:cnboom 

27. Leijen 
28. B2uming 

29. 1Jonk 
30. Bartmon 

31 • Couperus 
32. Bro2rsma 

33. Reinen 
34. rJcidig 
35. [_egend\j k 
36. Z sven 

37. Dicp�ndaal 

38. P::·L!rd enkooper 
39. !<liphuis 
t.o. Dong ers 

80-1309 

79-1297 
78-1279 

77-1252 
76-1252 

75-1239 
74-1234 

73-1219 
72-1197 
71-11S9 

70-1133 
69-1128 

68-1111 
67-1078 

66-1fJ65 

65-1045 
64-1027 
63- 990 
62- 97,) 
61- 965 

---------------------------
41 • Alberts 60- 855 
42. Hcimans 59- 854 
43. Brune 58- 845 

44. \h<0bEnga 57- 841 
�15. Frensdorf 56- 814 
46. R i:otvdd 55- 768 
47. v.Schaik 54- 754 
.� B. de Jong 53- 719 
49. Speolstra 52- 696 
50. Visser 51- 653 
__________________________ , 

51. Schaacke 50-581 op non-aktief: 
52. de Graaf 49-567 de Beus 
53, Rang 48-552 Booyenga 
54. de Pont 47-544 GrUnbauer 
55. mevr. H�genboom 46-499 Hol dorp 
56, Kloppenburg 45-472 Ki els tra 
57. Min 44-444 Koning 
58, de Vries 43-381 Meijer 
59. Smits 42-377 v.Oostveen 
60. Klaasen 41-375 Peters 
61. mej.Klein 40-216 Scholtz 
-------------------------

Takx 
�lolt er 

t'.:.2.�::!!:!: ___ 

Ons commentaar: 

Met nog 5 ronden voor de boeg beginnen de zaken zo 
langzamerhand duidelijk te worden, Van Gijz�n en Dirks 

zijn de indringers in de bovenste groep.Maar Broersen, 
van Steden en van 't Riet dringen nog sterk aan. 
Een speciale pluim voor de gebroeders Cornelissen,die 
de laatste weken sterk spelen. Van Lie weten we nog te 
weinig.Hij heeft nu zijn eerste sterk gespeelde overwin
ning binnen. Zonjee is wat te rugg evallen ; vier achter

eenvolgende nederl2gen waren daar debet aan. DA Vos kan 
zijn draai nog niet vinden, Dok Leijen ondervindt sterke 

tegenstand. Lcijen en de Vos - beide C 1 spelers,zullen 

de bovenste groep niet meer halen. Roos ontmoet ook 
veGl tegenstand bij zijn klimpartij. Toch heeft hij van 
zijn 21 gespeelde partijen er maar 4 verloren, In de 
3e groep ontmoeten we ook Knop en Beuming,waarvan de 
eerste vooral de laatste tijd opvalt door zijn goede re
sultaten. Bartman is hier weer wat afgezakt. 

Kliphuis komt helaas w einig . Hij heeft talont,maar 
moet dat talent dan wel ontwikkelen. Van de allernieuw

ste leden staat Bongers het hoogst. Zijn tegenstanders 
loven zijn spel, Daar zal dan wel wat uitkomen. Alberts 
doet verwoede pogingen om te klimmen,maar het zit niet 

mee. Frensdorf is van slag, 't wil niet erg. Onderin 
snoepen de tegenstanders elkaar voortdurend punten af. 
Dat betokent een heen en weer gaan op de ladder,waarbij 
moet worden aangetekend, dat hier nogal wat punten ver
loren gaan bij mensen,die zonder bericht wegblijven. U 
kent het reglement. Hebt u dat nog niet,dan kunt u 'n 
exempliJar bij de w,l. krijgen. Daar hebben we al meerde·· 

re malen op gewezen. 
Tenslotte: we zouden graag willen,dat juist in die 

laatste ronden de opkomst optimaal zal zijn. Misschien 
kunt u aan deze wens voldoen, Zelfs de verren kunnen 
met dit fraaie voorjaarsweer op de fiets stappen! 
We wachten af! 


