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Er wordt in dit num�sr veel afgesloten • • • •  de clubcompcitie is t2n einde, de 
laatste compeetitiestandcn zUn opgenomen en do laatste persoonlijke resultaten. De kom
kommertijd is aangebroken. 

�JEi hebben twee nieuwe oude kampioenen. Sewrajsingh werd weer kampioen in de club-
colnpetitie,waarmeo we hem op de club al gefeliciteerd hebben. Het is de derde keer in 
succossie. PJogmaals van harteJ Ook Brocrsen continueerde een kampioenschap • • • •  hij hield 
de titel von snelschaakkompioen in huis/ zij het dan na een barrage met Roos. Ook van 
harte! 

Op 31 mei doet eon Caissa-vicrtal mee aan do snelschaakkampioonschappen van de 
l<NSB in Beverwijk. Er moeten die dag 15 partijen gespeeld warden van 20 minuten! \fo horen 

ol hoe ��n en ander verliep, 
In juni b8gint de zomercompetitie,waarover meer in dit nummer. Easchauw deze 

competitie als een lichte training voor het komend seizoenJ 

Vele leden hebben mondeling,telefonisch en ook schriftelijk de redakteur-wedstrUd 
leider gef�liciteerd nadat hij op 29 april op het stadhuis tot ridder in de orde van 
Oranje r'iassau W3S benoemd. Hartelijk c!nnk voor alle g8lukwensen ! Je wordt zelf verlegen 
als je de burgemeester hoort opsommen welke aktiviteiten je allemaal op je rekening hebt 
staan. 

In het Amstelveen-maandblad lazen vie, dat na de wedstrijd Amstehrnen 2 - N,\fost 1 
Amstelveen gefeliciteerd werd met het kampioenschap, l�.Wet was het mGt het kampioenschap 
voll8dig eens, omdat het liever Amstelveen 2 kampioen zag don Caissa, van\..iege een mindeI 
12uke ervaring met laatst genoemde. - \'i/e hebben vJel even bij N.West geïnformeerd 1:Jat die 
r11inder leuke ervaring geweest is, ma3.i' tot op heden kregen wt: geen antwoord. 

Dis lieve �iouwe Caissa schijnt toch een .haai-baai te zijn! 

Tenslotte: er is geen clubschaak op 1,B,15 en 22 juli. Noteer dit om een vergeafse 
rnis te voorkomen. We bag innen dus na de zomerpauze op dinsdag 29 i u1i. 

E. 



Pt·:RSOCNLJJKE Pnt:STATIE5 rn DE BONDSCDMPETITIE 
=��=====���================================= 

_Ç,!Jjjj..0,2 gesp. gew. gel . verl. pnt. % 
Bnrtman 8 6 2 0 7 88% vorstelij ko !<nop 8 2 3 3 3t 44% Bij de scrurc van 

Oranje 8 3 1 4 3t 44% Bartman moeten we ook nog in de 

Cornelisson H. 7 4 1 2 4t 63% gaten ho udG n, dat hij constant 

La ngo 7 4 2 1 5 72�; aan het 1e bord heoft gespeeld . 

Neidig 7 1 4 2 3 43% Knop en Dranjs hebben geen bost 
Zonjoe 7 4 1 2 4t 63% bondSseizoen achter do rug; ook 
FrGnsdorf 6 4 0 2 4 67% Neidig kan beter. 
BarcndrGgt 5 2 1 2 2t 50% 

Ilarendregt koos de 50% de Boer 5 4 0 1 4 80% score, 
ook beneden zijn kunnen ; de avo-

Baars 2 0 0 2 0 rigen hebbe n dik voldoende 1 
Wiobongo 2 1 0 1 1 
Lagcndijk 2 1 1 0 .1J 
Brocrsma 1 1 0 .. -0- +·· 
Nusink M. 1 1 0 0 1 
Eij g onbrood sr. 1 0 1 0 t 
Lens tra 1 0 0 1 b 
de Vreeze 1 0 0 1 0 

9. I? _,SJ'> •• .4.. 
Bruno 7 2 3 2 3t 50% Bnkolc leuke bij; 
r1ieij er 7 0 4 3- 2 29% Er zijn scores 

H e inen 7 2 1 4 2+ 36% maar het ver.schil in gespeelde 

Z·.:..:ven 6 2 3 1 3t 58% wedstrijd<m is. vx-:U groot. 

Pa;:_;rdonkooper 6 3 0 3 3 50% Meijer mocht niet Mn keer hut 

Di:_c:.pcnci.aal 5 3 1 1 3t 70% zoet van de over.1r1innii:� smaken. 

Heirn::;ns 5 3 2 0 4 80% Paardenkooper en Brun o · staan 

Uicbnnva 5 2 0 3 2 40% pree ins op 50% 

Baars 4 3 1 0 3f 88% 
Lange 3 0 2 1 1 
dG Vrcoze 3 1 0 2 1 
de \�inkel. 3 2 0 1 2 
Lens tra 2 0 1 1 1 

"2 
Schn n cke 2 1 1 0 1t 
Î.\lbo:cts · 1 1 0 0 1 
de Jong: 1 0 0 1 0 
Rietveld 1 0 0 1 0 
Me1j 'erink 1 0 0 1 0 
v,d0Vcldt 1 1 0 0 1 

Van de wedstrij dleider : 
====================== 

Het bestuur verwElcht van do wedstrijdleider strak� zijn inzicht . over het aantal 
teams \·Jaarrnee we de nieuwe competitie ingaan. Do w.l. vernam , dat er oriderin onze gele-. 
deren ook een begeren is om competitieschaak in bondsverband te .spelen. Om een inzicht 
te krij gen in de wensen van de leden,hangt er vanaf juni t/m 19 augustus een lijst,waarop 
elk lid,dat de komende co mpetitie bondsschaak wil spelen,zijn naam kan plaatsen. Zij,die 
rn-ct�Zomermaanden · niet knmen, kunnen schri fteliJk of telefonisch rea9er'en. 

Voor meer teams dan 4 mo et natuurlijk een voldoende aantal liefhebbers beschikbaar 
zjj n. 

• 

.. 

\ 



SNELSCHAAKKAMPIOENSCHAP 
==:::=::::=======;;:::::::::::::::::::::::::=::: 

Het vervroegd spelen om dit kampioenschap is een succes ge�vorden. Kwamen V:ï-oegel:
in d8 maand juni zo'n dikke 20 spelers opdagen ( examen- en tentamentijd !) nu waren er 
ç;: 15 april 44 le den present om mee te spden, In 6 poules ( twee van acht en vier van 
zev en deelnemers) werd.fel gestreden, De 44 spelers waren gelijkelijk over de poules Ver� 
declà- Vijf spelers kwamen de eerstF,: ronde door met een 100� score,t.w.t Broersen;Leijon, 

van S ted2n,Sewr2jsingh,Jansen van Galen, Dirks werd winnaar van de 6e poule met 6f uit 
7. 

De indeling voor de eindronden was niet zo eenvoudi g, omdat er hogà.). Wat mehseh 
m;ot een gelijk aantnl punten geëindigd •,1aren; In de kampioenspoUle werden in gede ciid 
de voorno e mde 6 winnaais van de 6 poulcs,toegevoegd werden de 4 beste ''t�eeden"jt�w� 
;'Jusink r"' van DU k; Roos er.i de VüS. 

Ho<noel we èuidelijk in het vorige clubblad hadden gepubliceerd;dat de �Îndrpnden 
op 29 april zouden worden gespeeld, hebben vier medespolenden de 2e dag Ve�s.ek laten 
gaan. Van �§n speler kregen wc een ziaktGmelding. 

In de kampioenspoul2 werd fel gevochten. De eindstand werd: 

1/2 Broers en 
1/2 Roos 

3 Leij en 
4 JansGn van Galen 
5 van Dijk 

6/7 Nusink A 

6/7 Dirks 
0 Sewrajsingh 
e van Steden 

10 de Vos (n.o,) 

7 pnt 
7 pnt 
6t pnt 
6 pnt 
5 pnt 
4 pnt 
4 pnt 
3 pnt 
zt pnt 
0 pnt 

De snelschaakkampioen van het vorig jaar 
Broersen moest gedogen ( ! ) dat Roos met 
hem gelijk eindigde. In allerijl werd nog 
een beslissingspartij gespeeld1maar die 
eindigde in remise. De kampioen werd op 
die Ze speelavond dus niet bcikend, 
Op 13 mei speelden Broersen en Roos een 
beslissingspartij om het snclschaakkampi
oenschap, Broe·rsen won en continieert des 
zjn kampioenschap, Van herte gefelici-
t e erd, 

D;.:;-'c de prijzen 
-

voor elke finalepoule \\laren vier prijzen beschikbaar - in goe de aarde 
vielen hleek uit de opmerkingen,die we ontvingen. De sherry was prirna en de �..rijn WCIS ook 
gor:.�.J • 

1/oJ.gend jaar spelen we weer om de titel in het vroege voorjaar. Het is ons best b-eval2.en" 

EHJDSTAl�DEN (Caissa. 3 en 4) 
2e kla-Ss6 b: 

1. f\;shlv: 5 8 6-2-0 14 53t 
2:-c5-4----------ii:--6:1:1--13--;r7f 
3, CeiEsa

. 
3 B 5-0-3 10 46f 

4, Raadsheer 2 8 3-2-3 G 42t 
5. Nieuwcnd. � 8 3-1-4 7 38 
6. 1\GT 2 8 3-1-4 7 37f 
7, L\L 5 8 3-1-4 7 37t 
ä;-g;;�;�-6------ii--2:1:5---5--31-
9. llirsport 1 B 0-1-7 1 26 

D 

r: 

K 

k._klasse C: 
1, 1:/eesp 3 7 6-1-0 13 49 K 
2:-zvë-r------�--7�-4:2:'.f"""îä"'-""43t 
3. Memo 7 7 5-0-2 10 39t 
4. Caissa 4 7 3-2-2 8 35t 
5, V�ctory 3 7 2-1-4 J 2Bt 
6. Torr.Lasker 3 7 1-2-4 4 31t 
7. Isolani 2 7 1-2-4 4 29 
8. Probleem 4 7 0-2-5 2 23t 

n[; cindst3ndcn van Caissa 1 en 2 namen wc in een vorig nummer op. 

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

Nog maar eens herhalen • • • • •• de ''firma'' is gesloten gcdurendo 4 weken t.w. 1,B,15 �n 22 
Juli 
In de maand juni wordt dus w�l gespeeld!!!'! 

-----
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ZrMERCOiiPETITIE 
-..0..:.------------

De opzet van do zomercompet-itïe is· bijna gOljjk aan die vnn da · \...sintcrb:ornpetit:i..e, 
.l::ot. g1:oto verschil is,dat· dG verdiondè punten worden· afgBtrokkeh; Winnaar· "o:rdt diegene, 
r_;io het faagot kornt .. t.o staan in · de- eindrang8chikking1 Voordeler1: grotp· kansen \Jbor dö 
mindere goden,.o.mdat de sterksten·, 'door .<le anderen moeten heenbanj eron; 

\fo spelen deze zomercompetitie op . ·.[". ·.·.: f • ' 

. 

·- !.--

op 
op 

. . , . . 

de4 dinsdagen in juni 
2 9 juli .. , . , . 
d8 4 dinsdagen in �\Jguiltlts 
totaal 9 spoaldagcni 

,. ' 'Jbodopig�
. 

bgendaî j aarvergader�ng dinsdag,' ,2. spotember 
aanvang nie.uwe Winte.rcO!riPefitio.i 9 september 

!iR J}±.fl-l_ 
îussort ernstigo znker:i. ,in1�,oa1s 6_6n of ander nieuwtje in de Nimzo-Indillr of ��n of 

and8ro oud:c avriont van de G;i;J,lnfcl.Gl-verdediging,.hobbon zelfs schaakspelers plezier; Ne 
ccm dog hard .\-Jerken op -een congres,opgosloten in een bennuwde zaal in ��n of i'lndetà pro
vincicplaC1ts willen zij z·ich eens .• bevrijden van dé. eeu"ige analyses vati afgebroken stel
lingen <Or\ zo goed als zeker zullen ·z\j dozo ontspanning vinckn in l'>�n dor lichtere takken 
van hun"spGl,zoals "schaken en verliezen",waarva� het dool is het eorst olln stukken met 
inbegrip -van de koning te vorliezen.Dit kan erg ë;l�usant zijn, vooral als uw tegenstander 

nog 1na.'1r 66n pion oveI" heuft on gedwongen wordt al uw stukken op te etGn op zijn weg nai'lr 
hc;t· P . .:-:-omptievold on daarna. _Nog ?m.usanter is de variant met hot "zakpaard" ,oen gewone 
schn_akpartij met dien verstande,dot iedere speler een 3e parlrd in zijn zak draogt,dnt hjj 
�p �lk willekeurig momo�t in het spel.ki'.3n brengen (mits de eigenaar aan zet is) en op 
uèk vuld mag plaatsen zonder dat hij een vijandelijk stuk direct slaat. Als du vnrmoeide 

w•.!dstrij'dspolcir dergelijke inspanningen nog to afmattend vindt kan h\j zich nog verlustigen 
in het ·lczón van mooie geschiedflnissen 2oals deze, 

· 

[1Jn schoakmecstor,die gewoonlijk platzak was,speelde met een miljonair om een 
. J. niot -wrn' 10ÖO dollan• Hij zei: "Mat op clo volgende zet" en Wi'ls juist van plë1·n de z'é'b' -to 
s�ultm, 'co"n dG opwinding een hartverlamming en zijn onmiddellijke dood veroorzaakte • . In de 
;:-.:gt:.:rnel\G consternntie stootte de miljonair zijn koning van het bord. êJVb'i-i�e;ti$··:·��;�· .. :dé 
stelling volkomen intact,maar de, mil.jonair .. kon zich niet herinneren,1•aar zijn kpnin_g rre
cies had flest�an �I! � .Ç\{enm�n had li{f::·h�� hem".boven het hoofd hangend� .l"Jlnt geZ

.
ien •.. " H_iJ ·\rios . 

voli<omon"\Yc:tc'id "de"11;JOtl'"d1:lllä't-l'lä'fi"'n'êt"',gëz'j:t'l van do gestorven meester uit tü betàlén,JUa. · 

kon wordp;n bowozen --waar zjjn koning �tand ery: hoe deZ8 zou. worden matgczot. Gelukkig was 

er een aahtsl nnde-re. meesters :1.nnwe.z;ï..g, om �e zsnk van wijlen hun coll_ega te verdedigen ten 
gunsto van zij tl weduwe. . ... ,. , .: 

Ziehier de stelling: 
wit Kg1 Th1 Ld3 _pionnen a4-d2-h2-h3 

Z\.-.Jurt K? TdB Lg5 pionnen a5-b6-c7-h4 

vrc10g: Haar heeft de zwarte koning gestaan? 

(oplossing elders in dit blad) 

Best uursmpdeçl.e;l.ingen: 
---------��---------

Nieuwe leden: 11.F .Uitl'!rmark - l.J.N1Gr\'f)l!"maker - L,Stilma -
C,M.c. van Toeseling • •  ".hartelijk welkom! 

bed01nkt: mevr.�p9f:.l'lboom( komend moeçlerschap ! 1) - Aliar 

• 
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UNDST/\lfü l;JINTEHCOMPETITIE ------·--------------------
1, SC!wrojsingh 
2. van Gjjzen 
3, �Jusink A. 
4, cle Vos 

3076 
2562 
2551 
2297 
2189 
2182 
2169 

( I) 

(II) 

(II I ) 

41, Broersma 1375 
42, Schaacke 1373 x 
43, v,Teeseling 1367 
44, de Vreeze 1359 
45, Zeven o,"/V 1353 

Ons commentaar •• • •  

zal ditmaal vrij kort zijn, 
5ewrajsingh hebben we op de 
club al gehuldigd, Hij is 
voor do 3e keer achtereen 
clubkampioen, Hulde! 

5. Hoos 

6. Junscn van f?.alen 
7, Lccnders ):'./r 
e. v,d.Voo .. . . -------------------------

11. Drocrsen 
12, l(appelhof 
13. 
14, 
1 5. 
16, 

Dirks 
von 1t Riet 
va

.
� Stcde'i:.u. )!, 

Li.::;�J sn 
17, van Dijk 

\18, r'usink M, 
;19 • Dart man 
20. van Hulst 

2156 
2143 
2115 
1986 
1983 1 c-
1939 
1925 
1918 
1915 
1913 -------------------------

21. Eijgenbrood sr 
22, Zonj ee 
23, Arp 
24, Dranjc 
25, de Einkcl 
26, Cornolissen W 
27. Dnrendregt 
28. ilogenboorn 
29, Lange 
30, Lis 

31, �icidig 
32, Frcnsdorf 
33. Knop 
34. �Juars 
35. cl.::: BoGr 
36, Corn8lissen H 
37. ''lonk 
38, l\einen 
39, UfobengB 
40, P,rune 

Van alles en nog wat: --------------------

1859 
1842 
1837 
1833 
1747 x 
1728 
1725 
1692 
1685 
1655 
1646 
1624 
1604 
1574 
1557 
1486 
1486 
1476 
1448 
1447 

46, Uitermark 1309 
47, v,d,Veldt 1298 
48, Diependaal 1239 
49, Panrdenkooper 1227 
50, v,Oostveen� · 1196 
51, Mcijerink 1185 
52, Gravomaker 1182 
53, Heimans 1179 
54, Peters 1134 
55, Borst J(,.J 1129 
56, Lcnstra 1120 x 
57, Hulsthoff 1055 
58, Gesink 1048 
59, P.lberts 995 
60, de Jong 986 x 
61, Bruggeman 986 
62, Stilma 963 
63, de Graaf 933 x 
64, Sriram 913 
65, v,d,Vliet 855 

ft mej, T,Klein 741x 
67, Lagendijk 727 
68, de Vries 
69. Grtlnbauer 

635 x 
600 

niet ingedeeld waren: 

- de Beus 
Couperus 

Van Gi.izen on r-Jusink A werden 
goade 2e en 3e, De Vos is 
weergekeerd in het lfoll.alla 
en Roos hoeft zich voor de 
eerste keer geplaatst. 
Opvallenrl is verder de enor
me sprong1die do Winkel dit 
jaar heeft gemaakt, Hij is 
winnaar van de "xxxx11-prijs. 
Alle leden vinden ergens op 
deze pagina hun naam, Er 

z�n tegGnslagen te incasse
ren geweest; e� zijn ook vor
deringen gomankt, 

Gebruik de zomercompetitie 
om in vorr.1 te blijven,Enkelc 
sterkespelors willen gra<Jg 
in de zomermaanden een zelf
opgezotto competitie gaan 
spelen. Reden: we willen in 
vorm blijven, \fo juichen dit 
initiatief van harte toe, 

We sluiten deze pagina in 
ons clubblad tot de nieuwe 
competitfo begint ( 9 sopt) 

Eijgenbruod jr 
Holdorp oplossing van pag, 4: 

" ... Kielstra 
Koning 

- Meijer 
Rietveld 
Zegerius 

- de onbemiddelde en onfortuinlijke 
schaakmeester -
de zwarte koning stond op f3; wit was 
net bezig do rochado to voltooien, 
toen de dood her.1 ovorviel. 

�-------- ------------------------------

,;an Dcsisco-Watcrgraafsmeer onze gelukwensen met het behalen van het landskampioen
schap, • . • . •  , 

voor de zomercompetitie niet afbellen;in deze competitie valt daar toch niets mee 
te verdienen en , • • • • • • de w.l. kan rustig eten • • • • • •  ,, 

allen Ewn prettige vakantie toogewenst; het volgende clubblad verschijnt in augustus,. 

op de "zwarte" lijst van de penningmeester staan 16 leden,die achter zijn met de con
tributiebetaling;het verenigingsjaar is bijna om;even snel in orde maken!! 


