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Het schaken �ordt de laatste maanden beheerst door de· "centen'' . Wie b.v. in 
Schakend Nederland het artikel over de werkelijke financiële situatie van de KNSB door
ne�emt weet dat die situatie ern stig is. Op een gedelegeerdenvergadering van de SGA in 
augustus werd ook uitgebreid gesproken over het geld. Die vergadering,die een hele 
avqnà kostt!3,: was de keus eigenlijk eenvoudig. De financiën moeten gesaneerd worden. Als 
dE s cha kers daarvoor geen financieel offer willen brengen is er maar ��n weg, De KNSB 
fe illiet lsten verklaren. Daarmee zou dan een einde komen aan alle georganiseerd schaak. 
�Gn hot eind van de avond werd gestemd. De SGA was in ruime meerderheid voor de voorge
stelde maatregelen, Wat de SGA betreft mag de KNSB dus blijven voortbestaan, 

De competitieleider van de SGA heeft de indeling van de teams bekend gemaakt. 
--d�rs in dit'nummer praten we hierover. Ceissa start�zoals de vergadering heeft be
sloten met 4 t i entailen en een zestàl. \r\fat zullen we maken? 

De clubcompetitie is al weer 5 ronden oud. De stand ziet er zeer wanordelijk 
uit. Zoals �ltUd. KUk de stand maar eens door. De opkomst is behoorlijk - zo ruim veer
tig �er avond - mBar kan nog wel iets beter. Enkel� mannen hebben we nog niet gezien. 
Late v2kantie? 

liet ledenbestand vertoont nog steeds esn st�gende lUn. Jammer , d .we ��en.dames 
meEr hsbben,al is mevr. Hogenboom altijd nog de rechterhand van haar man , dc penningmees
tGr. /\ls de kleine dochter, die:: het prima maakt , ook maar haar deel krijgt! 

Op 30 sept, opende Caissa 1 de serie bondswGdstrijden met een thuiswedstrijd 
tegen W3tergraafsmeer 3, pas gedegr3deerd uit de hoofdklasse, Meteen een topper dus! 
U l� sst erover in .dit nummer. 

U zult merken,dat de penningmc8stcr u zo nodig flink achter do vodden gaat zit
ten. Er moet geld komen,want wc zijn een paar behoorlijke rekeningen te wachten. U kunt 
per giro betalen ( mummer in de kop van ons blad) of op de clubavond kontant, 

E, 



IMPRESSIES JA�RVERGADERING 

1 .  aantal aanwezig�n toch wel teleurstellend; een kleine 30 man present, 
2. contributie VGrhoogd tot f 6150 per maand;studerenden f 3125 ; 
3. onder de studenten zal een enqu�te gehouden worden om .te zien of het aparte. 

"studententarief" riloet blijven bestaan; moeten de i:;tuderende.n ni.Eit af van de 
image 11arme student�; 

4. we Sp8len in de bond met 4 tientallen en een zestal; 
5. er is een jubileumkommissie benoemd omdat we op 1 mei 1976 25 jaar bestaan; 

loden: Jansen van Galen,Oranje,Hogenboom,Zonjee. 

PEHSON.l\LIA 

Sewrajsingh kwam in onzachte nanraking met een auto;dat komt srvan als kinderen 
een bromfiets gaan beri;jiden; het kostte hem een dubbele beenbreuk,hij lag in de VU, 
maer is intu58Gri al weer gesignaleerd op de clubavondon. 

• 

Grünbauor is getrouwd;de man,die de halve wereld rondzwierf is getemd • • •  dat hoper 
we tenminste; van harte gefeliciteerd! 

Eijgenbrood jr. is drs. economie;hij sloot op ,2Q sept. zijn studie .af .on ging • • • • . •  

5 daqon Loter werken; een dubbele felicitatie 1 [r lopen n.J. een paar duizend afge
studeercden ambteloos rond. 

Het echtpaar Hogenboom meldt dEJt het d.e kleine dochter voorspoedig gaat! 
Arp is er het slechtst flan toe; hij mag van de rechter een jaar niet autorijden 

en kun dus een jaar niet op de club versch:ijnen;hij woont n.l. in Bennebroek. Een strop 
voor herri en voor çle club. Maa-r· och,apenbaar vervoer is toch betert 

VM; DE PENNINGMEESTER 
-------------- -------

Vlillen de leden,die automatisch gireerden,het bedrag van hun maandcontributie 
laten V8randeren? Misschien willen ze dan meteen even de f 1,50 por maand,die ze 

, vn,naf 1 sept. achterlopen even per giro overmaken? 

VAN DE WED5tRLlDLEIDER 
===================== 

np de jaarvergadering is de wedstrijdleide� hor-benoemd; prima,maar hij heeft er 
gc·on titel bijgekregen; sommige spelers zien in hem ook de stukken en borden-opberger, 
Na afloop van de partij bergen de spelers zelf het materiaal in de kastiecn kleine 
moeite; 

als een speler, opgesteld in ecm tiental, in vorm achteruit gaat "ordt hij tijd olijk 
te.ruggonomen ols er cBn sterkere speler beschikbaar is; 

rnst een tiental gaat naait een rr:.serve mee; niemand vindt hot leuk een avond 
duimen te zitten draaien;als een speler niet opkomt,krijgt het team automatisch een 
0 en • • • • • •  dat doet geen' enkele speler zijn team aan! 

sdreswijzigingen en wijzigingen in het telefoonnummer altijd meteen doorgeven svp·; 
bij het boheden van het clublokaal op dinsdagavond eerst even melding maken van 

de ko1nst; zie toe,dat de w.l. of zijn plaatsvervanger een streep bij de naam zet; 
als we een thuiswedstrijd spelen ( bondswedstrijd) zijn de spelers om 8 uur present; 

wij ontvangen onze gasten en niet omgekeerd; 
bij de uitwedstrijden zijn we natuurlijk ook om 8 uur present,want niemand laat zijn 

gastheer wachten; bovendien kost het tijd! 
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.1C!...s.e.Ptember_ 1975 
'Caissn 1 - D.W'meer 3 

-�-- .• " .. 

1 1 Sewrajsingh 2-2 
Roos 1-0 

Plooy 
HuUts 

ven· Gij zen 1 -0 5curic 

v.d.Vos 1-0 Vcnnius 
Jansen van Galen 1-0 Valk 
Nusink A, 1-D de Klerk 
de Vos 
Eij g ;:.; nb:cooJ jr. 
f\Jusink i'-'1. 

1-0 de Lange 

1 -0 Eij k 

LeiJ en 
t-t \rJittr-obol 
1-0 Ringe 

9-1 
Praost.,,5-1 • • • •  en in ons tevoren geschre
ver1 hoofdartikel (pag. 1) spraken we over 
een topper, Dat dachten we,omdat W1mcer 

uj·� de hoofdklssse gedagradeerd, was en 

na�r onze mwning wel verwoede pogingen 
zou döGn terug tu k �ren in het Walhalla, 

Omdat \� �ok dat begeren hebben,dachten 

.we can Een topper, Tor:n het 6-0 stond 
wrovcn we ons wel oven de ogGn uit, Voor
zit·t2r Wit-�ebol,dio a an tiet 9c bord mee

�p�clde,had �r van den B�ginne aar1 al niet 
yool fiduci8 in.HU kreeg gelUk. 
W�t�z�llcn wc van onzo mannen zeggen2 Nie
�and �crloor • • •  B overwinningen en 2 remi
Ges. L�ten wc wel even oppassen en ons
z�lf riist in sl�ap laten wiGgen. De start 
wa; Q8cci,maor de wng is nog lang! 

Ar12crc uitslag in 
CDI .i - .,i/\CC1\B.I 

cJcze afdeling: 
1 -9 ! ! ! 

L�-�������î-21�� 

VECO C1\ISSA 
C:uyL:occhilc 0-1 
R��:vGn oA.1 
�\1cr1�uur 0-1 
Gil�=�i:cster 0-1 
von Ger �looft 0-1 
':J.ccsin� 0-1 

0-6 

(zestallen) 
Borst 
Diepcndaal 
LGnstra 
Meij erink 
\}(;ening 
Hulsthoff 

On�onks het feit,dat ploegleider Maijerink 
van cL: pont vergat af te stBppen, hij was 
ir1 ·t r 3 ncc,was C6 toe�; maar gestart. Hijgend 
z2·tte MEijcrink zich aan het bord,l1ocfde 
niks te l eidcn,want de m� nn en hadden zich 

zelf 21 ingudeeld. Ook hier Proost!!!! • • •  

ied r.!r c en \;iJnn en met een 6-0 score k G erde 

CG 1•it h:..:t Overijse terug. F-'rima gedaan! 

7 oktober 1975. 
Caissa 2 u.s. 2 
Leij en 1-0 Verbeet 
van Steden 1-0 de Vries 
Snieder 0-1 v.d.Bruinhorst 
Harish 1-0 Samson 
lfosink M, 1-0 n.o. 
van 't Riet D-1 Jongejan 
Cornelissen w 0-1 Siereveld 
van Hulst 1-0 Kuij pers 
Bartmun 0-1 Gcoscn 
Dranj e D-1 Verboom 

5-5 

Vorig seizoen sp0elden we 5-5 tegen US 2, 
ook nu werd het 5-5. Geen enlcele rernisE. 
iJusink �i. kreeg zijn punt cudeau,altUd 

weer onbevredigend. Van Hulst deed z�n 

tegenstander in 18 zstten sneven,Bartrnan 
verloor en van 1t Riet verloor (2-2). 
Leijen won (3-2),maar Oranje,dic prima 
stond ging helaas de mist in, (3-3) 
Cornelissen W,die remise in zijn zak had, 

ging door de klok (3-4),maar van Steden 
tra� de stand weer recht (4-4) SniedBr 

heeft nog routi.negebrok, hij v�rloor ( 4-5) 
maar nieuweling Harish trok weer acn het 
langste eind (5-5) 

Caissa is niet. or1fortuinlUk gestart. 
Twee overwinningen en sen gelUkspel. 
Wc zUn benieuwdwat de CJ en C4,resp. op 
14 en 21 oktober gaan doen. 

Drukke Oiènst 
Op 28 cktabcr puilen we uit;d�n 

speelt C1· weer thuiE,m3ar ook ds C6 
speelt thuis, De w.l. neemt een cxtr2 

snipperdag om dio 28e te overleven! 

Elders in dit nummer vindt u de 
agenda voor de komende weken! 



1 
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Indeling van de tientallen: 

ovorgängsklasse A: 
================== ·Caissa 1 - ODI 1 - Victory 1 - Abcoude 1 - Weesp 2 - W 1meer 3 

Nieuw \,Just 2 - Maccabi 1 

Van de tegenstanders van het vorig jaar zijn alleen overgebleven Weesp 2 en 
ODI 1 van wie \rJe wonnen �et resp. 6f-3t en 7t-2t; verder zien we W'meer 3 
(gedegradeerd LÏit de hoofdklasse) e11 Abcoude 1 en Maccabi 1 (gepromoveerd 

naar de Overgangsklasse); onze eerste wedstrijd gaat tegen W1meer 3,.meteen al 
een topper. 

overgangsklasse B: 
================== Caissa 2 - u.s. 2 - Nieuw West 1 - de Raa.dsheer 1 - P,C,W, 1 

VAS/ASC 4 - Tarrasch/Lasker 1 

.Hier slechts 7 tearns1dat betekent cüochts 6 wedstrijden; elk puntje is er lilin ! 
Oude bekenden hier: U,S, 2 - VAS/ASC 4 - Tarrasch Lasker 1 Uitslagen resp. 
toen: 5-5 6t-3t ; 3t-6t Eerste wedstrijd tegen US 2 

· Ze klasse A: 
Caissa 3 - D.W,V, 1 - Slotervaart 1 - DOS 3 - Probleem 2 - TAL 5 
Amstel 2 - Delta Lloyd 1 

==:::::=:::===?=== 

E�n tegenstander. van verleden janr: TAL 5 · (5t-4t);verder kunnen we geen zinnig 
woOrd over de tegenstanders zeggen, Eerste wedstrijd tegen Delta Lloyd 1 

3o klasse: 
========== Caissa 4 - TOG 1 - DDI Z - Pion 4 - TOZ 2 - Pegasus·3 - Amstel 3 

Hier slechts 7 teams,dus ook weer 6 wedstrijden. Geen enkele oude tegenstander, 
dus allemaal nieuwe gezichten, (N,B, later 2 teamd bij-ingedeeld: Isolani 2 en 

Tarr./Lasker 4) Naklasse: 
Caissa - Veco - ENPS/HWP - Amsteltoren - Nieuw Il/est - Landsmeer -=:;;====::;;:== 

U,5, - Donner - DCG - Egelstelling 

Zoals afgesproken op de jaarvergadering: ons zestal omvat de mindere"goden", . 
die toch ook de kruitdamp willen proeven; daarom zal de samenstelling van· dit 
zestal nogal eens veranderen, Er zijn tien teams,dat betekent 9 wedstrijden, 

f1gondin 14 oktober: C3 - Delta Lloyd 1 - di11sdag 
21 oktober: C4 - TOG 1 - dinsdag 
28 oktober: C1 - Victory 1 - dinsdag 
20 oktob"r: C6 - Donner -dinsdag 

4 november: Patr,lllest 1 - C2 - dinsdag 
1 0  nove-mber: Slotervaart 1 - C3 - maandag 
1. 4 november: ENPS/Hlr/P - C6 - vrijdag 
1 8  november: C2 - Raadsheer - d·insdag 
1 8  november: Pion 4 - C4 dinsdag 
25 november: ODI 1 - C1 - dinsdag 

( nieuwe afkorting: C6 is ons zestal) 

• 



FESTUUnSMEDEDELINGEN: 
=:::::: ::::::;;;;:,:::::;::::::;:::;:>::::·===== :::;:;::::::::::::: 

Bedankt als lid: 

r\ii02uwe leden: 

F,L.Arp (zie elders in dit nummer) 
P,Heimans - moet op dinsd�g n�ar les 

K.Harish Veening P.H� 
Arends H,L,S, - Smit J.R, 

Moes W,J.M, .Sniedar N, 

MBt de noorderzon vertrokken: B.J.J,v.d.Veldt 

- J,v,d,Spek (�art•lijk welkom, 
mannen) 

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

ONZE JU3ILEUMPOT 
================ 

Op de. jEarvergadcring werd ELln jubileurnkommissie benoemd. De naman van de 
l,·dun st;:�an eldi:,rs in ciit blad \.'8rmeld, Maer er we_rd met het oog op het naderend 25'
j�:rig besta3n r1ccr besloten. In onze materioalkc::;st staat oen gele kist,dic--:: de 1,,vijdse 
n0�m van jubileumpot dr3agt, Vanaf e,s, dinsdag �et de penningmeester die Elke club-
0vor1d neer, In de buurt von de afrekeningsplaats, Krljgt u een kwartje van de betaling 
vaN u0 v�rtering t8rug,depone�r dat dan in de pat. Elke stuiver,cll( dubbeltje,olk 
kwartje,elk • • •  ga zo mear door telt mee. Ons barkeppersechtpaar,tot�n met de kinderen 
verknocht aan Caissa - de dochter des huizes zet. voor elke wedstr�d boven alles klaar 
hesft i1andgeld in de fcestpot gedaan. Moeder kre�g van vader een bricfja van vijf gul
den terug van haar vertering en • • •  ze stopte dat in de fe2stpot. Hartcl�k dank. 

Willen .alle l�den voortaan met honderdjes: betalen om het resterende �n. de 
fecstpot te kunnen stoppen? Feestvieren kost ge�d! 

Let op de gele pot! 

REIZEN 

Een wcdstrijdleidBr is behalve w.l. ook voorzitter van een reisbureau. Toen we 
het voorlopig progr�m�a doornamen en zagen,welke- verenigingen bij Caissa-teams zijn 

. ingedeeld, hielden we ons hart ·0ast. Een greep: Abcoude - Weesp - Uithoorn (2x) -
BUlmermeer - Badhoevedorp - Amstelveen - Landsmeer - Ouderkerk • 

. c-1- .reist in februari nGar \1J'eesp, C1 en C4 reizen naar Badhoevedorp1C4 naar 
i\;cstelveen, �bar Abcoude , Ui thcorn ( 2x) - L1mdsmeer - Ouderkerk - Bijlmermser ( 2x) 
reizen nE.ar Caissa. 

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

We schrijven oktober • • • • •  

Nog 6 leden hebben een contributieachterstand over het 
voxig s8izoen • • • • • •  

U bent bij,3ls u voor het nieuwe seizoen 2 maanden betaald 
hebt.,,,. 

Gem�entegiro C 2 B 8 2 
-----------------------



1 0 Rpps 120 .• 644 
2, Broersen 119-524 

3·, Leij en 118-522 

4·, van Gij zen 117-475 

5._, van Hulst 116-425 
6, l_onge 115-421 
7o'l<appolhof 114'-405 
8 .• v.ct.Vos 113- • • •  

--�---------------------

11 • l<nop 110-385 
12, Scwrajsingh 109-381 
13' dG \Vinkel 1 08-365 
14, Jansen v "G" 1 07-350 
1 5, Nusink A, 106-332 
16, Harish 105-332 
17. Diopondaal 104'-331 
1 8. VG.n Steden 1 03-324 
19, do Vos 1 02-J21 
20, Cornelissenl-1 1 01-300 
------------------------

21, Lenstra 100.-296 
22·. Rietveld 99-.290 

230 Borst 98-285 
2Li." Lio 97-274 
25. Cornelis S'en H 96-273. 
26. Snieder 95-266 
27, Meijer 94-265 
?8. do Vree ze 93-255 
29, Dirks 92-254 
30. Dranj o 91-252 
--·----------------------

31 • Aronds 90-251 
32, Nusinl< M, 89-251 

130 çlc Beus 86-236 

34; VóOnihg 67-231 

350 Alberts 66-229 
36, Brosrsrna 85-226 

-37--;- neinen 34 .. 2·17 
36, Eijgonbrood sr 83-216 
39. v.d.Spok 62-211 
40, Srni t 81-185 
--------L·-------·-----·-·--

r , 1, 
J' 

STAND NA DE 5e RONDE 
' 

'· 

41. Hogenboom 80-178 

42. Zonjee 79-177 

43, Meijerink 78-176 

44,. Barendregt 77-J 71 
45, Moes 76-167 

46, Bruno 75-164 
47� Hulsthoff 74-158 
4'8� Paardenkooper 73-151 

49, Baars 72-150 

���-�:-�:��L-.-----�!:!�� 

51 '. Fronsdorf• · 

52. Uitermark 
53, v, 1t Riet 
540 v"d"Vli2t 
550 VoÜbstveen 
56, Neidig 
5 7 o · BE°irtina·h 
98, Gesink 
59, Schàncko 
6i:J, zc3ven 

70-137 
69-137 
68-135 
67--124 
66-123 
65-118 
64-117 
63-114 
62 .• 110 
61- 78 

-----------.-----------!""--

61. Srirarn 60- 77 

62. v,Teeseling 59- 77 

63. de Vries 58- 77 
64. 5amuels 57- 70 
65,. de Graaf 56- 18 
66. Wiebenaga 55- 18 
---------- --------------

Ons commenta�: Roos lea\ 

zich door niemand in de 

boot nemen; hij verkeert 
in prima vorm en staat 
al 120 punten voor op 
no. 2. Bij het wielrennen 
laten ze zo1n jongen ook 
wel eens uitlopen om hem 
dan met het hele peloton 
achterna te jagen, Muar 
5 keer winst uit 5 is 
geen kleinigheid. Sow
raj singh, pas op je zaak! 
Lange heeft het bovemrnri 
niet makkelijk. Hij is in
gepakt tussen enige kei1 
In de 2e groep zitten ook 

drie vreemdelingen:Knop, 
de Winkel en Diependaal. 
In do eerste 20 mannen 
zien we. p� weer veel 
mannen,die verleden jaar 
ook in die controien 
huisden. 
In de 3e groep zien "e 
Lenstra,Rietveld en Bor••t 
vrij hoog_ tronen. Wat zu.1-" 
len ze ervan maken� Lje 

is al aardig bijgetrokken. Dirks zal na zijn reizen 
wel spoedig omhoog gaan, Oranje1prima gestart,kreeg 
enkele dreunen achter elkaar. Zijn i;e niot van hem ge·

wend,dus. "°,In de 30-40 groep zit nieuweling, Arends, 
die het leuk doet. Nusink M en de Beus staan te lOJag, 
v.d.Spek,die lange tijd niet gespeeld heeft,zal wel 

bijtrekken. Nieuweling Smit staat ook nibt gek. De 

40-50 groep her!Jergt enkele spelers,die. er totaal 
r.iet horen_� 1tJe wachten maar af! Frensdorf is weinig 
ge�-Jeest, mnar 1;Jat van 't Riet en Neidig in de 50-60 
fJi-oep. u:,er. iS oiis een raadsel. En laten WB dan Bart
man niet vergo�en. Kom op,mannen, Excelsior! 

Teveel spelers loten punten liggen� doodeenV011üiG omdat ze niet ko'men opdagen zonder 
enig afbericht & Lees de speJ 1:-ci;els nog eens G:...:o� ! In de 5 gespeelde ronden zijn al 
23 onnodige nulJ en geval.len.! Van ce Graaf en IHobenga hebben we nog niets gehoord of 
gezieno Waar zitten di� kerels? 

De niot-ingodeelden kunnen,zodra ze komen,onmiddellijk ingedeeld worden. 
· ts GrUnbauer nog steeds op huwelijksreis? 


