
/ 
' 

\ 

Ct,�ll��ll 

rI Jll]IQJ\J\T� 

W.Eijgunbrood 

Pythagarasstroat 51 hs - tel. 35.71.78 ---------------------------------------

pennirigm8ester: Th.Hogonboom 
geffi.giro C 2 8 8 2 t.n.v. Caissa 

�:.:::�'.'.'.!.�!.-�!.������::��� 
maandblad na. 202 - april 1975 ------------------------------

1t Is gebeurd. Op 8 april speelde C4 de laatste bandscompetitièwedstrijd in de 
serie van 29 vJedstrijdcn. Caissa scoorde 60% in die 29 wedstrijden. �Ie blijven dus aan 

de positieve kant. Intussen hebt u gehoord,dat C1 het n��. niet gehaald heeft,dat C2 
::aar net in de Ov erg. klasse is gebleven. De C3 is geen kampioen geworden en dat had
den \o!G aan het begin van het seizoen anders a,Ygesproken.De C4 is een goede midden
moter. Het s8izoen is omgevlogen en we spelen nu voorlopig onder ons. 

Ook de clubcompetitie nadert het einde. Er zijn nog 5 ronden te spelen. Het 
verspelen van _ he t snelschnakka1npio2nschap staat voor de deur. 

Een aflopend seizoen. Veel animo,veel spanning. We hopen,dat lfot ·clubbezoek op 
peil bl;jft. 'Hhaken in de zomermaanden bDtekent al tijd vormverlies. 

Op 4 april hadden >ie de SGA-vergadering. Je schrikt,als je hoort,.dat ruim 40'/o 
van de clubs niet aanwezig was. vle hebben in de rondvraag opgemerkt, dat bestuur en 

clubs zich moeten beraden over de vrAag: Hoe komt dat? Als men de belangstelling op 
een lm 1g pitje zct,dan hapert er iets. Voorzitter Wijnands leidde voortreffelijk. De 

"hoge tteron11 hadden weer een serie vragen te stellen. Met ''hoge heren 11 • bedoelen we de 
Kf�SB-clubs. Ditmaal was het Mpx Euwe f''1orphy, daè het hoogste woord had. Met sommige 
afgevaardigden zijn we mE:t r;en nare smaak in de mond naar huis gegaan. Toen op een 
gegev<0n moment de afgev•1ardigde van \fatergraafsmeer· vroeg hoe de SGA in de bondsraad• 
vergadering gestemd had wilde secr. Simonis eerst geen antwoord geven,toen weer wel 
en toen hij gezegd had,hoe hij gDstemd had , merkte dG afgevaardigde van lv1meer op,dot 
hU daar geen cent van geloofde.Hij had natuurlijk ook kunnen zeggen: Secretaris,u liegt. 
We zeten toen te wachten op de vraag van de voorzitter: Als u zo iets beweert moet u 
daJ� w��r maken. Maar het hele bestuur,de secretaris incluis,zweeg. Vreemd! 

We memoreren in dit nummer ook onze deelname aan het SGA-snelschaaktosrnooi 
voor verenigingee, Dirks geeft hierover een verslag. Na barrage werd (al1füer) Amstel
VEen winnaar.Dat Amstelveen zet ons wel hevig de voet dwars. 



BONDSWEDSTR!JDE" ;:::::::::::::::::::::::::;:::::::::;:::;:::::::::::::::::;::: 
il .'!1.0.flrt_.1.275 
j::ais.f'.'!_l. _ _____ Tal 5 
Bartman 1-0 de lilwart 
LangG 1-0 de Jongh 
Oranje 0-1 Wolf 
Barendregt 0-1 Goes 
de Boer 1-0 de Boer 
Knop 0-1 Soest 
r,Jeidig t�} Nep 
Zonjee 0-1 Burger 
Corn81.issenH 1-0 Wagemans 
Frensdorf 1-0 Timmermans 

st-4t 

Bij het afbreken >Jas de stand 4-l--4f; Bart

rnan won zijn afgebroken partij en de \'Jinst 
\'lfns binnen. l<nop is wat van slag, evena,ls , 
Zonjee. Bürendregt was wat overmoedig.Nèi-· 
dig,remisekoning,was de enige die het punt 
�er.lijk deelde. De strijd tussen de "Boeren" 
Wc3:r:d door onze de Boer gewonnen. 
C3 rest nog ��n vJedstrijd tegen Amstelveen 5 
We hebben nog kansen ! 

l_ijp.r_i...l_ . .1_9_72_ 
:lL!lf::..tS!�l·��E_J}J}:i�.§-
� arnp - t-t 
=-18U8D 1-0 
v. Rc,adshoven 1-0 
�)!11e0lo 1-0 
\;Jecdi'J -t-t 
BlcóOS 1-D 
KOhling 

Verrips 
Clthof' 
v"d�B;caek 

t-+ 
0-1 
0-1 
1 -'O 

6f ... 3t 

Caissa 3 
Bartman 
Lange 
de Boer 
.Oranje 
Barundregt 
Neidig 
Knop 
Zonjee 
F rensdorf 
Baars 

\:!l�g ks ns'Cn . CJ heeft zich laten inkapselen. 
ViJ f kr;.�r een 0, drie keer een 1· en twee keer 
trokk�n i.-Je aan he"t .. 

lanste eind. Nee,we had
den dit niéJt verwaCht. Maar gauv1 v_ergeten en 
beter doen in het nieuwe seizoen. 

!::en pluimpje voo·r C3 voor het bijna altijd 

volledig a;�lntreden . C3 was een eenheid.Eh 
dat komt een team altijd ten goede. 

'"• 
8 aeril 1975. 
�sa 4 Victo� 
de \Hnkel 1-0 Witlage 
de Vreeze 0-1 v.Wieringen jr" 
Brune -}-t Bominaar 
Paardenkooper 0-1 Blankevoort 
Reinen 1-0 Oudekerk 
Meijer t-t Martens 
v,d,Veldt 1-0 Bussink 
Heima ns 1-0 v,Kuijk 
Diependaaal 1-0 Hakhoff 
Schaacke 1-0 n.o. 

7-3 

De finale en een goede finale. C4 sloot 
de serie bondswedstrijden af met een over
winning. Vooral de staart roerde zich ber · 

Paardenkooper moest boeten voor het niet 
i;egelmatig spelen.Maar oen mens heeft ook 
wel eens wat anders aan zijn hoofd. De Vree
ze bokste en bokste,maar hij kon het niet 
redden. Bruae e·n Meijer waren vredelievend 
gestemd en gunden hun tegonstander ook 'n 
halfje. 

---------·--uit--------------

Gespeelde bondswedstrijden1 ====================�=====. 

C1 7 6 0 1 
C2 7 2 1 4 
C3 8 5 0 3 
C4 7 3 2 2 

---.------------------
tot. 29 16 3 10 = 603 

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

Her-in-ne-ring c:============= 

Clubleden betalen contributie. 

Op de jaarvergade.ring spraken we af, 
dat er geen achterstand meer zou zijn. 

U vergat die afspraak? 

Maak de zaak (als u achterstand hebt) 
dan meteen in orde! 

Gem��iro C 2 8 8 2 t.n.v. Caissa 



r:·r l�� l_SC�:A·Al(UEDSTFIIJD VOOF\ S:• G • A. -VIJ FT ALLE �J 
=���=======�===============�============ 

:let Caissa-team,bestaande uit van Gijzen,Roos,Broersen,.Dirks en LqiJ�n \Va�· i�gGdecld 
3- • C:-;; ove·J:.·g.7ingsklasse. N8 een spanri�nd�:; strijd einàigd� taissn sEJrn�n. ffiet :,!\rnst8Ï�e:·�n a°p 
'r; qr::deGlde eG.i:-ste plaats. Beide teams hadden 1 vJedstrjjd verloren.·'E:::.-n .boslissingSl..red

s'.;r�];J tu�.>sen deze tt'>'ee t'·sams was noodzakelijk� Die" w8rd dóÖ� Amstelveen mr:::t 3-}-1-} gewon
ris,·1. Caissa dus eorvolle tweede. De resultaten waren' 

vG R 
te: gen de Amstel 1 1 

DOS 1 :1 
naadsheer t 0 
;J�t-i.rest 1 1 
DIN 0 1 

Br Di 
·D 1 

1 1 
0 0 
1 1 
1 0 

Le 

0 
1 

5-0 
1t-3t 

4.;.j 
3-2 

De w.li hbeft op die 22e maart 
een kijkJ·e gr�nomen in de Sp�:..�t
hal-oost• Onze i:i2.nnen haducn 
het best naar hun zin• We ne
men aan,dat We volgend jaar 

Abcouàe 1 0 0 1 3-2 weer m2edoen� 
f..\mstelvcen 1 0 1 + z+-2t 

u:·osl. Amstelv8en .L 0 0 2 1 �--3t 

DE ACHTKAî'1P 

Zes maanden l3ter dan we hadde1·1 gepland werd de laatste partU in deze achtkamp be
slist. De opzet was: voorbereiding voor rlc bondscompetitie,de realiteit was beindiging 
n� de bondscompetitie. Jammer,dat Swart tuss��tDd� moest efhaken. Winnoar w�r� Arp. 
Ss�Jr�Jsingh werd goede tweede op een { punt en K�ppelhof derdeJ Totaalscore: 

2 3 4 5 6 L-...Jl. 
vc-in CJi_; zen x t 0 x x 0 J_ = 2 

" Kapp,•lhof t x x t x 1 0 = 

3 1 • t 1 0 0 __ ie x x x = 
i Sstvrc:js�ngh x t x x 1 .L 1 2 = 

:.::; L,:":�::ndcrs 0 x 1 0 x 1 x 1 ' = 

S�i:.='.r't x 0 0 0 0 x 0 x 
7 • .  l.1-' 1 �- x 1 x x = 
-. , O:J2· t 0 D [! x x , X  = 

�:J [�E!�S-fERSTUKJE van A.5.Goerwitsj 
========�======== 

Stelling: wit: 
ZW<.J.rt: 

Kc7 , Pd4 , Ph2 , Lg2 , b4 
) lvi t ·wint 

Kd6 , Phd , Lg7 

2 Er werden,volgcn2 
3 ( III) plan, vijf ronden 2t gespeeld, 4 (II) 
2+ 

4t ( l ) 
H-

Di· oplossing van deze studis volyt hi�ronder met de opmerkingen vari de jury van de wed
strijdtwef'.!rin de studie de eerste prijs ver�.,_iierf. (1928) 
�s het ta vcrwonderEn1dat wit wint • . .  �zal de lezer denken - r�et �en stuk en een pion 
rnei::r? 1'-'1aar b:.j n26Ere beschouwing st:JPn t\,\!ee lvittc stukken te neï!'len en wenneer ��n van 
de �wee verloren mocht gaan,dan is de pion maer niet voldoende om te winnen.Zeker,wit 
1<::.Jn 2ch-sak geven rnst h2t pcard en d::::arna ook de loper redden, maar de ellenèe is juist, 
aa� ds8rna de pion geblokkeerd is door hot eigen p3ard,zwart wint dan die pion en het is 
duidclljk,dat met 3 stukken tegen 2 men niet kan winnen; b.v. Pb5+ - Ke5! 2. Lc6 - LfB! 
of 2, Pf3 - Pxf3 3. Lxf3 - L fG rsmise. Maar t(lch leidt PbS+ tot winst: 
h.")'P5+ - Ke� (de zwarte koning maakt ni3t ;-1llccn de diagonaal vrij vco2: zijn loper,vJaar
dour deze de witt8 pion kan 3anvallcn,maar nadert zelf ook de witte stukken op de \co
ninssvleugel) Z.., Lh1 - een boter vluchtveld heeft de loper niet, zoals spoediff blijkt -
2 •. • •  • • • •  Lf8 - zwart maakt dadelijk gebruik van h�t feit,dat er iets hangt - 3. Pa7 -1Vit 
::..2 nici; bereid z'n enige pion zo maar ��s-·t�·,g·�v-�-n···�r;· zorgt ervoor ZlJn m.::3terieel över
t:icht t,; b2hou�en en behaalt dus naar alle schijn een g�makkelijke over\oJinning - } ••••. ��.2<.� ... 4. 



z\!art \,J.i zich niet zonder strijd overgeven en offert een. st.u!< om. tcgenkansen to krijç2·· 
� Pc6� •• :.; 11u is to begrijpen waarom op de Ze zet de witte loper niet naar c6· is geça· ·• 
.'1:! .. J�•.!J.û�..f.!\. f 5; Pxb4 .:.. 1Ht is 2 stukken voor,wa'arop rekent zwart nog? ;.. Jï.........",.,.J<q". " 

ale nu de 'witte· lopél: c(p n3 stond zou zwart nu da.delijk ·een stuk ;.J:i.nnon en daarmee 
:tBniise hebben ;.. 6. Pfl +' ·:.:. Kf2 ! 7! PçlZ -do steil:Î.ng is n.:i-; zou uien zeggenlgeheel op . 

gehelderdjviit heeft iiji1' overwicht behoudon;mimr zwart heeft nog r1:i.et zijn laatste viOorr: 
gesproken ;.. 7,.;;;,Pg2 - dit is de merkwaardige tegeril<an�jdia zwart geivondan heeft; 
Zwart sluit de witte loper op met de bedoeling die af te ruihn; waarna wit tviee paar·· 
d,"n ovorhp.udt,waarmea, n;Lct to wiryn.en is - ..§.. Pd3+ - Kg1 .;. op Ko2 volgt Lh1xg2 en wit 
win.t met loper .en i:!(!n,van .de paarden - 9. Pf3+ •·- KxJ;i1 '1 o. ·Pf2_ ma-1;.1 - alle slimheden 
Vëli'1 z1-mrt hebben niet g<iqaat, omdat vJit zich nog slimmer heoft getoond,;... oen wond • .  -bwc:c
lij k slot van een wondorbaarli.ike studie! Alles dnarin is verrukkolijki l'ln dp h�rmonie i:i 
de opbouw !'In het rijke in het tegenspel t'in heel do diepe godnchte l'!n da dynamiek in d9 
oplossing• P.;Brocrsmn 

a.s. dinèdag 15 april , • . . • •  , • " • •• , voorond"ö'· club-snelschaa kkampioe·nschap 

. ·dinsd2g 29 apri-1 •• • �-1 ·4 dagen later_. • •••• eindronde 

Er wordt dfo avonden niet voor de clubcompeti tie gespeeld 

bij het binnenkomen a,s, dinsdag even melden bij de w.l. Iedere doelnr::me:c krijgt 
dnn het spselreglemont. - Bedenktijd: 10 minuten per speler. 

Er zijn voln prijzen te winnen 1 ! 

Hoe meer ziel.�,hoe_meer vreugd! 

dus 

15 apri1 

en 

29 april 

-----------�'-�_...- : 



CO�PETITIESTANDEN 

tiy_:�::-gan:::;sklasse B 
gesp. gew. gel. verl. p.nt. 

1.Amstelveen 2 7 6 1 0 13 Kamp, 
2:ë;I;;�-1-----------7----6---m----1---12 
3.f·-jiL:uw-�-Jcs·t 1 7 4 1 2 9 
40CJDI 7 3 1 3 7 
5.R"cclshcer 1 7 3 0 4 6 
6.èJcesp 2 7 2 1 4 5 
T:F:ieü·;;ëiiëiäiii-2-------7----2:---0----5----4 Degr. 

5.DOS 1 7 0 0 7 0 Degr, 

Q'{J;rgm1qsklasse A 

1. i•;::ixEuwe/Morphy 3 7 6 0 1 12 Kamp 
2:-î�;;:c;;k;;-1-----7----5---5----2---15 
3. Victory 1 7 4 2 :r 10 
4. w,s;.�sc 4 7 3 2 2 s 
5, Co is sa 2 7 2 1 4 5 
6. u.s. 2 7 1 3 3 5 
1-;v:-v;G;.�;-2---------7----2---5----5----4 Deg :r:. 
B. K,v.c. 1 7 1 o 6 2 Degr. 

2e J<lasse D. 

1 _. Amstelveen 5 8 6 2 2 14 Kamp. 

2, US 4 7 5 11 
3, Caissa 3 8 5 0 3 10 
4, Raadsheer 2 7 3 2 2 8 
s. Tal 5 7 3 1 3 7 
6. :··�ibuwcndam 4 7 3 1 3 7 
7. AGT 2 7 2 1 4 5 
s:-wï��;;-6----------7----1---1----5----3 
9. Airs port 1 8 0 1 7 1 Degr. 

3e k,iasse c! 

1 • Iele esp 3 6 5 0 11 
2. r'iemo 7 , 5 0 1 10 D 

3. KVC 3 6 3 2 1 8 
4. Caissa 4 7 3 2 2 8 
5, Victory 3 7 2 1 4 5 
6. Tarr.Lasker 3 6 1 1 4 3 
7, J sola ni 2 6. 1 1 4 3 
8, Probleem 4 6 0 2 4 2 

Amstelveen 2 snoepte ons hier, de 
titel voor de neus weg, DOS is 
onherkenbaar met zijn 0 punten.De 
mannen van Klaassen zullen er. in 
het vol.gend seizoen eens. aan moeten 
trekken. 

Het heeft er toch nog benauwd uitge
zien voor Caisea 2, Omdat VVGA 2 zo 
vriendelijk 1.-ms z�jn laatste wedstrijd 
met st-4+ te verliezen,bleven_ons 
beslissingswedstrijden bespaard. 
VVGA 2 zakt wel hard af ;vorig ·Sei
zoen speelde het nog in de hoofd
klasse. 

U.Jonderlljk,dat het enige "eerste" 
team,Airsport,moet degraderen.Dat 
is toch wi:l uitermate zto.Jak. 
C3 staat no. 3,maar kan die pl�ats 
nog moeten delen met De Raadsheer 2 
vJ 1 meer 2 wordt vermoed dijk de twGede 
degradant, 

De kampioen is ons nog niet b8kencl. 
C4 bezet in ied<:r geval de 4e plaats. 

Voor da afdelingen van C1 an C2 geven we hi�rboven de eindstand, In de beide 
andere afdelingen (C3 en C4) mankeren nog enkele uitslagen. 
Caissa is kl3ar met zijn bondscompetitieprogramma. Gen kampioen en geen degradatroe. 
Een tikje teleurstellend,omdat we aan het begin van het seizoen alle hoop gezet 
hadden op C1 en C3. 't Mocht niet zo zjjn. \,Je beginóen s+arkS vol goed<=> moed gan 
het nieuwe seizoen. 



,• 

CLUECOMPETITIE stand t/m 8 april 

1. Sewrajsingh 120-2621 
2. van Gijzen 119-2362 
3 •. Nusink A, . .  ,.".. 1.18.-21.79 
4. ,Ja.ris;e� ··,/an Gal.en 2098-117. 
5. Roiis 116-2.032 
6; . du vó'� '1 f�7'2uoz. ' 
7, Llrnndérs j 1 ii:..1977 · 

"s.�' v�'c�'.Vos 113-• .  · .. 
-------------- ----------- ----
11. llirks 110-1860 
12. Bartman 109-1829 
13. Musink M, 108-1754 
14, Broarsen 107-1738 
15, van 1t Riet 106-1684 
16, van Dijk 105-1677 
17. van Steden. 104-1674 
18, Arp 103-16fr9 
19, Kappelhçif 102-1664 

��:-���g�------------���=���� 
21, van Hulst 
22, Oranje 
23. EUgonbrood sr. 
24, Zonjee 
25. Leijen 
26. Cornelissen W. 
27, Lie 
2G, Barrendregt 
29. i1�aidig 
30, de Boer 

100-1648 
99-1632 
98-1628 
97-1602 
96-1592 
95-1666 
94-1531 
93-1526 
92-1494 
91-1438 

-----·-----------------------

- 31, de Hinkel 
32, r(nop 
33. B8ars 
34. Cornelissen H. 
35. Frcnsdorf 
37, �!übenga 
3@, Zeven 
3'.l, Hogenboom 
39. óe Vree ze· 
40. Brune 

41, D:coersma 
42, Schaacke 
43, Vonk 
44, 11.einc::n 
45. Ui terrnark 
46. f;oardenkoop�.r 
47, ·v.d.Veldt 

90-1425 
89-1412 
88-1385 
87-1360 
86-1355 
85-1282 
84-1270 
83-1355 
s2:..1264 
81-1260 

80-1259 
79-1233 
78-1220 
77-1206 
76-1176 
75-1.1.30 

. 74-1099 
,.4.B• . .  l!/'avsm"ker 7371 053 
45' • .  Hcimans 72,...1050 
5[J, rici] erink 71-1 042 
..:.�;... _ __ ;,:�--------.;.. ..:.;., ________ .... __ 

" 

; . 

51 • Diependaçl 70-1042 
52. Petêtii''··'' · 69.:1022 ·-

53 •. Gesi1\� 68- . 994 
54, Borst . 67- 985 
55. de Jong 66- 966 
56, v.Ooé'tveen 65- 955 
57, Bruggeman 64- 946 
58, Lenst ra 63- 935 
59. Alberts 62- 879 
60, de Graaf 61- 856 -------------------------
61. Hulsthoff 60- 847 
62. v,d,Vliet 59- 740 
63, Lagendijk 58- 727 
64, Sriram 57- 725 
65. mej. Klein 56- 651 
66, ,\liar 55- 592 
67. de Vries. 54- 555 
68, Rietveld 53- 554 
69, Kielstra 52- 262 

Ons ... commentaar: . ====::::;::::::;:;::;:::;:::;::::;:: 
Nee,5ewrajsingh is niet 
m8ëi van d8 eerSte plaats 
weg te branden. Hij zal 
vermoedelijk wol weer 
(voor do 3e keer) met 
de erepalm gaan strijken. 
T o't nu tOe zijn ei: maar 
twee niannen,die hem op 
de knie�n hebben gedwon
gen: Van 1t Riet sn Roos� 
Roos is intussen de bo
venste groep binnenge
drongen ton koste van 
Bartman,die de race 
niet helemaal heef\ ku 
non volhouden, .In qa 
tweede groep s.lo.cht.s 
M\n indringer:· [.an·g_e, 
maar hij zit op die 2oe ig�,�tggg��gt,,,,_�!=-��� plaats erg op de wip, 

Leijen doet 1•onderl\j ke dingen; soms speelt hij prima, dan 
weer speelt hij voor Sinterklaas. CorneiisS-ef.\·:�J,, die 
eerst aardig bijkwam, zakt weer af, Lie speelt mee, in 
de persoonlijke_· kampioetïschappen van ·de SG.4 en Ytloët 
enige tijd verstek laten gaan, Ook Arp speelt op �n-. r vitatie mee. Hem zien we ook een poos niet. 
Zie onze vriend de Winkel;met forse stappen is h!j_ 
omhoog geklommen.Knop hijgt achter hem aan,wat. is··.� 
tenslotte 13 punten? Baars wisselt goede partijen· af 
met minder goede;IJlet wat mee.r routine komt dat.. wel 

l ' . � 
goed, Cornelissen H. en Frensdorf tronen te· 1�'�g"._. 
Penningmeester Hogenboom kan ook veel beter. Màa:r· hij 
zsl 1t dan wel even moeten doen. ZBven is de meest 
evenwichtige speler. De Vreeze en Brune zijn in op• 
mars. We verwachten nog wel iets van hen. Het ver
heugt ons, dat Vonk weer vrij frequent komt, Hij komt 
er weer aàrdig in, Schaacke begint ook op stoot te 
komen. Peters hGbben we na zijn griepje niet meer gG
zien. Volgens de berichten is Lagendijk weer naar· 
Zuid-Afrika geweest, Hij verloor zijn retourticket en 
is nu te voet op weg naar hüis. Hij is gesignaleerd 
in Boekoeboeloe in Centraal-Afrika. Als hij opschiet 
kan hij net bij de a3nvang van de nieuwe 1;Jintercompeti
tie aan de start verschijnen. Alberts speelt te onrus-

. tig ,Lenstr'a kan veel beter en Bruggeman doet veel 
rilé:lcite om· er' ·helemaal in te komen. Onderin geen nieuws 
alle.en Rietveld makeert de laatste tijd, Onze (nu) 

· enigè dame hoopt· spoedig weer present te zijn, 
· ·-•vJe;''hebbén 11og ·5 ronden te gaan, Bent u nog iets van 

plan • . •  er is haast bij! 


