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maandblad nc. 212 - augustus 1976 ---------------------------------

Omd2i; \,,_,B een ruirn. a3nbod in kopij hsbb8n,verzncden ltJE; dit blad,dat uit 4 vellen b:..:-
.:: t.:iu.t zonder enveloppe om toch onder d_e 20 grGm te blijven. \rJe vinden 80 cent porto" \•Jool 
w�1t veel voer een clubblad,;1at ongsv8er 13 cent kost. 

31 augustus - jaervergadering - agenda ir, dit nijmmer - neem olles s.v.p. door un 
kom; ilé'" oflc;op sch3ken t•JG in poulesvan 4 - vcrmccdt.:;:lijk per partij iedor 2D min. tijd. 

Op 7 septc.:1�ber starten �,,_,e de nisUwo winti:1"'competitie - zorg dat jG 8�;� bij ben·t l 
Verder in dit nummer de eindstand V:J.n de vorige wintercompetitie - :::en lato P'J�:,li··· 

c0tie omdut de i.v.l. veel te soepel is ge1rJeest is .t.a.v. afgGl?;r::"ok.en,.pnrtijan - hjJ zal .. '1c:;1nf 
7 EGp-tL-:rnber strakker handelen. Aan clubkrmpiqen Broersen onze gelukwensen! 

\·Je kor.ien in dit nummer terug op Cc fBstivitciten t.a.v. ons 25-jcziG jubilt.:um. 
Ons ledF1ntal st5jgt gestadig; daa.roiil ·zal het bestuur u voo:rstc:ilen om er bchc::lvc 

dL' bov12nkcmer noç; locn ruimte in. het gebouw b:j te huren. \-Je moeten niet els horinsc-r; in 8Cli 

ton opçepakt zitten. Er moet 1tJ3t wandelruimtP. blijven. 
Caissa 1 sp8elt volg8nd seizoen in do hoofdklasse,meldden we in het vo�iQ nlJRnl8r. 

r.i3ar het zal toch \•:i::.:l oen ander CaiEsn Zijn dan het vorige. Een hard8 klap is hot vetrck 
van Scwrajsingh {Glen).nnar de Antill�n. HU heeft zUn studie beHindigd en wil zich op :u
roc30 inzatten. Vèrder is de Vos naar i\lmelo vr:::-ctrc;kken. Dat zij� twc'D g3tcn in ons C1. 
Broersen gaat als clubk3mpioon in C1 mcGspelcn. Er ie dus é�n gat gedicht. 

In dit nummer ook de tel�fcnisch g=spoelde partijen; dan do partij1dic van Hulst 
uls 1 B Kamerlid Sp8clde tegcon dr. Euwe in hd kader van Euwo 75, Ook de winstpartij van 
voorzitter van Steden,die do promo�ie veilig stelde. 

hen dG zorn8rcompctitie hebbon zo1n 30 lcdE:n meegedaan. Een gncde training. \.rJe 
ver\dachtcn vo.naf 7 september ook all2 andere clubcornpetiticspolers. \r-Je zullen straks in 
oktober goed voorbereid aan du bondscornpctitie moeten beginnen. 

Do Boer he.Gft in een IBM-vierkamp meegespeeld. H)j werd no. 1 • Het is ons niet 
bokond of ook �ndere leden mcogespceld hebben, 

We stropen do mouwen op. Alle hens aan dek! 
E, 
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Agencb voor de jaarvergadering te houden op dinsdag 31 augustus 1976 om B, 1 [] 

1. Dponing door voorzitter van Steden, 
2, Motulon vorigo vergadering (zie elders in dit nummer) 
3, Ingekomen stukk�n 
4. Jaarverslrig secreta.ris (zie elders in dit nummer) 
5, Jaarverslag wedstrijdleider (zie slders in dit nummer) 
6, Financieel overzicht 1975/ 1976 (zie eldsrs·'.'in dit nummer) 
7, Bc;groting verenigingsjaar 1976/1977 (zio elders in di� nummer) 
8� Benoeming kaskommissie 

r 

uur. 

9, Bestuursverkieziny - aftredend zijn voorzitter van Stodan en de bestuursleden 

1 o. 
11 • 

12, 
1 3. 
14. 
15, 

de Vos en L3gendijk - voorts treedt penn.r Th"Hogcnbqom tl.issön� 
t�jds af - herkiesbaar is alloen voorz" Van· Steden • .. 
In do 3 vakatures 2telt het bestuur voor: 

1. mw. E.Hogenboom - in vak. penningmeester 
2·. F ,G,Oranje - in uakature de .Vos 
3, 7 

Prijsuitreiking 
Bontlscompotitie: voorstel 5 tfontallen + "'z'io�tal 
S,G.A,-cup: voorstel inschrljven met een viertal 
ClL1bcompetitie1 voorstel zelfde systeem 
Rondvrnag 
Sluiting Leden, die voorsttellen willen indienen, moeten dat uitorl\ik 

vrij�3g 27 augustus doen, 

De VGrgadc�ring duurt ongeveer can uur; er wordt na afloop een wedstrijd gsor9.:-·1nisGerd. 
Het bnstuur heeft du vergadering goed voorbereid; u kunt alle stukken thuis doornem.cn, 
Toon uv1 b"langstelling door aanwezig te zijn, 

Notulen vorige vergadering ( 2,9,75) ---------�--------------------------
Voorzitter van Steden heet .o'3li�� Welkom. Dnzo vriend Vonk,in do vákantio verdrönken, 
word'o hcrdach"t. Notulf3n V8n de jaarvergadering 1974 worden goedgekeurd, lng<ekomon stuk
ken: geboortekaart Ma;;.sha Hogenboom.trouwkGart Grtlnbauer,schrijvEJn van Zovön i.z. vor
l3agcio contributie vaar studonton (zie bij Financi�n). JaarvBrslag··�ec;et@ris;goedge
keurd. Oranje vraagt nn2t de Schaduwtelling van voorstel Zeven. Na .l7 ro'nden b·Ioek,-dc�t 
hc·t r�:Jul t<.�nt ongavccr hotzel fdê was als do telling ... systeom Keizêr. Jaarvcx•Slag wed-· 
strijdluider goedgokrfürd,E financiule stukken worden goec1gekeurd. fü>slotcn vmiodt de 
contributio per 1.9.75 te 0erhogen tot f 6.50 per maand i.v�m. portistijgingon�clubfocst 
Bn extra-bijdrage. aan de KNSB. Uit1..rmark maakt een opmerking over de achte:c'stallige ccn
tributio.:1cijer merkt nog__pp�dat de ge�vone bijdrage 3an de KNSB in 1976· noo verhoogd zal 
worden.Het' vàorstel-Zl·;ven om hot studBntentarinf te latGn vervallen mondt u_it în-"'.êeon 
toüzcgging. van het bestuu� een cnqu�to ond3r de studGnten te zullen houden • 

• 

. Pcnningrni�cs.tGr on \-ûcdstijdleider �,,rordcn hcrbEnoemd. Prijsuitreiking: 5e'l-J
.
rnjs_ingh,van Gijzun 

·c·n Nusii1k resp. de 1e,2e,3o prijs �\lintercompotitie.Bunrs en Kappelhof 1c. ·-.Jn 2o pr'ijs zo
merccrnpetitio; do VJinkel prijs onderste 1·0; snelscchaakkampioen Brocrson krijft de bck;Jr. 
/\an c'.D bCJndscompo-ti tic nomen \Vo dr23l met 4 tientallen en een zetal. Aëln do 5GA-cup wod
strijd,Jn nc�men wc deel. met een vie�tal. DB clubc.ompetitie wordt gespoeld volgens· systGem 
l<oizcr. Hondvr::iag.: Z<;V8n stolt voor het maandblad op de club uit te dolen. De vergo.dc;::-in 
kiost voor vnrzr�nding per post. Er wordt een fuustkommissie benoemd voor de viering vr.:in 
hut 25-jarig bestaan: Jansen van Galen,Oranje,Zonjee,Hogenboom. Zonjce vraagt om weke-
lijks de·: uitslogGn van do vorige ronde to publice-ren.Zal geschieden. 

· 

Om 9.20 sluit do v.z. de vergadering. 
Na de v0rgadering organiseert de w.l. wedstrijden in groepen. 



Jaarverslag •1odstrijdleider 
-------------------------� 
Club�omoetitie. Een nieuwe kampioen: Broerscn. De strijd om het kampioenschap is tot 
h8t laatst spannend geweest. Vooral Harish blies zijn partij mee.De strijdlust was algemo2n 
groot'; de opkDmst was goed. Zo good,dat mermalen gevreesd werd,dat we 11er niet in kcndr:.n11• 
Voor: h::t ilieuwe seizoen zal het bestuur ruimte-maatregelen moeten nemen • 
.!!.q,_ndsc;om_p(�t�: C1 ktr-Jom weer 1 punt tekort voor het kampioenschap,maar in een onver
wachte n;:icompetitie werd middels 3 gewonnen wadstrijden toch promotie naar de hoofdklas-
se bewerkstelligd. Een mooi jubileumgeschenk! C2 eindigde in de middenmoot. C3 viel erg 
tegcin omdat \'Je hier toch wel een kampioenschap hadden verwacht. C4 kampioen,promovcert 
en C6 eindigde als 3e in eenrij van 10 deelnemende clubs. 
Optrçden_.IJ._��-uiten. In oktober deden 5 spelers mee in het Open-SnolscheakkampiuenschGp 
van Amsterd3m (van Gijzen,Lie,Dix-ks,Zanjee,O:è�-nje'). op·19 maa�t speelden van StGden en 
Eijgonbrood sr. mee in een snelscbaaki..v8dstrijd voor bestuursleden. Op 10 april deden 1.;Jc 

mee aan de snelschaakwodstrijden voor clubvijftallen (Kappelhof11Leijon,van Gijzen,Roos en 

Broers en). 'de wonnen de 1 e prijs. Op 29 mei mocht dit vijftal voor de 5GA·. in Beverwijk 
deelnamen aan landelijke snelschaakwedstrijden. Onze vijf eindigden op ee11 ge deelde 2/3/4 
plaats. 

Jaarverslag secretaris 

Het sGizoen begonnen we met 74 leden,we eindigen met 81 leden. Nog steeds een gestadige 
groei. Llie groei noopt tot maatregelen i.v.m. de speelruimte. De laatste ma3nden heeft 
hct bestuur dan ook voorzichtig informaties ingewonnen. De bondsvergaderingen Werden 
door E�n of mcsr bestuursleden bezoct}t. Van het bondsbureau van de Kf\JSB On-fV.'.ï."ryCXën we 
olke m�and trouw oen computerafschrift van het ledenbestand. 
Verhu.iz�n iS · ook bij Caissa niet onbekc:.nd. Van 10 ledon ontvingen we een verhuisbericht. 

·o·ok dit- ja2r v.1ce::r de prettige samenwerking mot de fam, v,d.VlisX.. 
Cais2a bloeit,de sfeer is goed,er wordt sportief gestreden! 
Financieel verslag jaarrekening 
s-·c;nt;::Ibütié'S·------4989. - zaalhuur 
\/erhuur klokken 20. - prijzen 
foestpot 287, 93 diversen 
bUdrago in porti 25.- SGAcontributie 

.donaties 60.- bijdo:,.,ge KNSB 
rentobElten B. 27 materiaal 

porti secr/penn 
maandblad 
feestavond 
meer ontv. dan 

1160.- (begr. 
326,65) 189,80 " 

1026.- ( " 
690.- ( ,, 

50.- ( " 
66,05) 321,60 ,, 

777' 75 '' 

+-!-.j.-----
5390, 20 

uitgegeven 182,35 
5390,20 

Bal eins kas 314' 66 nog ts betalen voor 

1160) 

400) 

2100) 
750) 
250) 

420) 

250) 

feestavond 
giro 969 '79 vooruit ontv. contributie 
nog to ontv. contr.754.-

2038,45 
Begroting 76-77 

contrib. 5616.-

5616.-

nog to bet. 
saldo 

zaalhuur 
maandblad 
contr. SGA 
porti 
prijzen 

contr. SGA 

res. aanschaf materiaal 
nog te bet. feestavond 
onvoorzien 

200,-
215.50 
356,82. 

..J.LljiîJ 13 
2038,45 

1760. -
350.-

2513.-
1 oo·.-
400'.-
200·.-
200·.-

93·.-
5616.-



�cip�d�t Fecstkommissie 
�----... -...... ·-------------

/ ) 
;· I 

�1 1 
1 

1. � Algpm13en . 
-------- Inde ledenvergadering van spetember 1975 Werd e eri feestkommissie botioemd 
i,v,m, het in het volgunde jaar t" viGren 25-jarig jubileum van do veraniging1 Dn 
opdracht was Hblanco" on op de begroting werd een niet al te ruime post·voor do foo
tivit�iten ingeruimd, 

2, Aktiviteiton 
_,,,__________ Na eon reriode van tamelijk grote stil te rolid de komm:i.sa:i.0 �lorden iri i t 
voorjaar de crnrste aktiviteiten ontploo:i.d1 Zeer aigen1een heoft do komm:i.ss:Î.e eerst ge.
probeerd te ontdokketi Wat onder de lederi aizo aan :i.deailn leaftle1D.it heeft eerst �iBin".g 
opgeloiiord� in oen later stadium kv.amon wel meer suggosties naar i!orenimaar n:i.et ve"'· 
bruikbaars• De orgunisêltie heeft zich tenslattn toegespitst op twee hoofdakt:Î.v:Î.tc;i':c«: 
een tolofoonsc::haakwedstrijd en een fu�stai!ond1 

2a: Tolefo1mwcdstrijd 
----jj;:;·:;�;:ï;:;;;1i;:;9 was een landelijke match tu houden met alle verenigingcHl :i.n hf.>t lnnc' 

die C/IISSA heten (totaal zes). Uiteindelijk is het geworden een motch met -!:wee andere 
vurenigingen,t•'-"'• Caissa-Hoorn en Caissa-Heeswijk/Dintchr, Hoewsl het nieuwe en de on-" 
bckcnc'.hoicl met enkele technische aspDcten WGl eon rol spoelden1heeft de avond als ge 
heel aan zijn doel beantwoord en was hot ook voor alle deelnemers een apartl3 orvor:i.ns, 
die enthousi21st ontvangon is. 

2b:
. 

FecstavDnd 
" ...... ______ _ De feestavond bedoelde het hoogtepunt van de festiviteiten tci warden en ais zodan.'.ç 

was all os opgezet, Dank zij de qulle samenwerking met ons lid Rob de Li:rnge konden v.0 1 n 
leuke feestkrant uitgeven1w"arin foto1s van de tolefoonschaakwedstrijd, 011s lid Jan 
LoUen W'1S met zijn band gecontracteord om met l8Vende muziek het gehool t:i omlijsten, 

. llë!lV�n'iage de avond is er sch�akbingo gespeold,waarbij fraaie prijzen te l'linnon Warun, 

5lotcommentaar: 
-... �"·---------- Over het algemeen is het doel waarnaar do kommist1ic s.treefdc 

zeker öexeikt. De viering is niet' ongernurkt voorbijgegaan en do vereniging is op \-Jt:HJr
dige t<ijze aan haar volgende 25 jaar begonnen, Misschien kan als suggestie worden dDcr. 
gogi:von om vaker in ongedwongen sfeer elkaar te ontmoeten.De belangstelling van de 
loden is vooral op de feestavond erg tegengevallen.Dat is ook duidelijk bij do voorbG
rniding van do aktiviteitcm onderschat, 

De samenwerking met he·t bestuur was vaortreffol'j1<, Zeker do soc.o·
poolo houding van de penningmeester bii het vaststellen van do uitgaven, Ook de bijdr:-ig, 
van do secretaris-wedstrijdleider ilan de festiviteiten hobben de. leden van de focrnt
kommissie zeer gewaardeerd, Daarbij was de belangstelling vo:n de voorzittor voor de 
aktiviteiten beneden peil. Noch op de t8lefconwcdstrijd1noch op de fcostavond mochten 
\"'D hwm ontmoeten" Pijnlijk was de afwezigheid van de voorzitter met name bij het in :'Jnt� 
·Vangst nomen ven do fel�citatios van de SGA, 

Financilln --------- Omdat nog verschillende zaken geregeld moeten worden zullen we in het 
volgend tolubblad een fim::ncicel overzicht goven • 

. De rGdaktie van ons clubblad wil grr.iag 8nkclc dingen zeggen. \-Ie dachten,dat do 
fecstkommissie nuttig werk hoeft gedaan. De telof aonschsekwedstrijd was oen groot 
succes. l-!et was non avond met wedstrijden,waar je n1oast ingroeien. Hst enthousinsme 
stceg,nGarmate de avond vorderde, Een voor 100% geslaagd schaakfsstijn1ook al had 'n 

correspondent uit de binnenlanden een aantal bemerkingen. (\.Je gaven die in ons vor:ig 
numm;or), De feestavond was voor BD"h eGn ·avond voor de jeugd, Omdat ons ledental vcior 
driek"art uit jongGren bestaat dus goed overdacht. Dat de jeugd voor hot grootste 
doel sohittcrdo door afwezigheid was jammer, Erger was,dat eon groet doel van do af
WezigLJn zich niet hadliB" afgemeld. (de f eestkommissie had dat duidol;jk gevraagd). De· 

genen,die or niet waren en zich niet hadden afgomeld hebben daarmee hot wc;rk van de 



·fcGstkommissie tekort gedaan. Als van Hulst vanuit Turkije bericht stuurt,dat hij h;_:;l:--:.-:--= 
niGt a3nwczig kon zijn,dan lijkt het voor ieder ander,die niet zo ver van huis w0s tc:c:� 
::iogJJ15jk evon Gen soiritje te geven. 

Du datum vaar het fcBst, zaterdag voor Pinksteren, was natuurlijk niet d8 bosto. :-t .c::c 
het is in Amsterdam vaak moeilijk e�:n .:::�1al te krijgen, die. niet te duur is. 

\:JD dachten, dat de comm'Jnicetie tussen feestkommissie en bestuur niet 1 007� is gc::
\.rJüost. Ergens hadden \-Je gedacht op die avond b.v. afscheid te kunnGn nemen van onze 
vriend Sewrajsingh,die na het be�indiçen van zijn studie terugkeerde noa� de Antillen. 
Ît Is er niet van gekomen� Det df.:: voorzitter 8r niet zou zijn,was bekend. Dat de w"l" 

p.ss om ha.Lf 8lf kon komr:;n doo:i: d� V8't'jearc�ag v .:::in zijn echtgenote was bc.kcnè. Dat -het 
bestuur van de SGA zou opdrav L �l was een vs�rassing. Alloen de penningmeester was er. 
We nemen aan,det hU de hon�eurs· ho9ft waarqenom2no 

De rr:::daktio _meent,dat de fe.estknmi:ii-ss.:i.::. een pluim hoeft verdiend. Het is altijd 
mociljjk het iederee:i nu<Jr d8 :...in te --;ic:,'.a�r;, Ze is met :..euke ideeën gekomen (telefoon
\'llCdstrijd en schnakbi�-;io ) o Hai tE:l;·jk · tjcir:!<, fL;!;::---::::;t\<o:nrr:issiBmannen ! ! 

Eindstand wintorcompeti·tie 
----·�r.fg;srök8n-p;;�t1J8n-:-do:Jr de v:"l,. tè vriencalijk behandeld - \f.Jarei1 er oorzaak van,dDt 
d� definitieve ein-dstanG nog steeJs ni�:t wcr.d gr;pWbliccerd. Cm rui mte te winnen wat min·� 
der overzichtelijk opgenomen. 
1. Broersen (kampioen} - 2. Harich -· 3.Sewrnjsingh G. - 4. Jansen· van Gulen - 5. Leijen -
5� Dirks - 7. Nusink A. - 3. v.dG9os - 11. Roes -· 12� de Vos - 13. van Gijzcn - 14. Nusink� 
15. Zonj�e � 16. van Steden - 17r van Hulst - 18. Cornelissen W - 19. Kappelhof - 20. E�
go.nbrc.ad SI-:· 21 � de Vreeze - 22. L.i2 - 23" Knop -- 24. de Boer - 2-5. Lange - 26-. ReinE:n 
27-" Oranje - 28. Dicpendaal - 29. van 't Riet - 30.Arends - 31" de Hinkel - 32. Barendi,c9·" 
33. Schaacke - 34r Hogcnbcom - 35. �lEidig - 36. Petsrs � 31.- Corneli ssen H - 38. Snied!:r 
39. Hodj c i·in k  - 40. Peardenkooper ·· 41. 2runo - 42. f.1oes - 43. Uitermark - 44. Meijer -
45. Bartmar1 - 46. Frensdcrf - 47. Sewrajsingh S. 

-
48. Baars - 49. v.Teeseling - 50�l_8n-

s ··.::::-v - -S 1 • Albart s - 52. Broersme. - 5 3. _Borst - 54. Scha de - 55. Zeven - 56. MuldGr -

57. v�d.Vliet - 58. v.d.Plas - 59. Nooy - 60. nw. Hogenboom - 61. Veening - 62. de Jong 
63, v,Oostvrnn - 64. HL!lsthoff Eo: - 65. Silbernberg - 66. Lo-A-f;joo 67, ;:ulsthoff Ed -
68, Bloem - 69. Rietveld - TD. de Vries R. - 71. Smit - 72. Postmus - 73. Samuela -
74� fi.rnoJ.di 

���;��;������;����;�� 
�S�����: :�wrajsingh G.SoSo (teru� naar de Antil!en) - de Vos A.A. {naar Almelo) -

v�d,_Plas V.1.P� (n.'::!ar E11ir;1e"'_o'-ord) -- Bloem C. 
1\!icut>1c lcdGn: Deken P. -· I;c!<Gr1 l:J, - rr,·-;" Starreveld J.Mo - de V rie s �V. - 5cheps N. 

Gebo:cen� 

de LecUl'118 P� 

Jeanette Potrn Joc�bir�e dG B�us �c Uithacrn; aan het echtpna� de Beus onze 
hnrtelijkc· çjelu;,\r/81l'.3Gil 1 

que;. , . , ) 31 �.f.YFQ.rga_Q.ê_�"2B \na a·�locp �-Jcc!-.::trijden - zie 

7 ssµtember - ���'li�1._.l-�i!lJ�:i:.s.am1J8�-�-i..�.�-{ onder het 
cer1 daalJer �3a�d) 

agend8 in dit rnummer) 
motto: de eerste klap is 

���'.:ak.E;:::.::_:� In de o nd erstaande puzzel os een zeer grappig eindspelletje afgedrukt,det 
enkele verr·Jkkr::llijke finesses bevat, Eén der finesses is een zeer sl,imme patval, 

die vJi-t te omzeile� heeft en de andere finesse is het juist 0timen11 van een ger_affinecrd8 
m10tvoe:cing. Stand: rlit: Kc1 - Pd5 - pion a2 b1art: Ka1 ,- pion b5 lrJit aan ·zet .en . 
\-Jint ! 
CpJ_oesing: foutief is: 1.Pc3 weg ens 

lr'i nnend ) s· 1. at - bxa4 
5. Kc2 - Ka2 

• • •  b4 2. Kc2 - b3! en de part� 
2. Pb4 a3 3. Pc2+ - Ka2 
6. Pe2 - Ka1 7. Pc1 - a2 

te. Pd4 
B. Pb3 mat);! .. 

P"Broersma 

"-- .�.� 
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CompetitieregJ.emenet voor de clubcompetitie 1976-1977 
=================================================;=== 

1 .  Aan het begin vun de competitie wordt een rangorde opgemaakt,die afgeleid is van de 
eindstand van de vorige wintercompetitie. 

2. Elke speler krijgt wekelijks een waardecijfer toegeknd,dat afhankelijk is van de plasts 
op de ladder, 

3. De .. incieling op de speelavonden geschiedt om 8.10 uur precies; wie later komt kan cli;o •. 
-��":!-<'.r.•-,"�.":....."'-'- . ' ' ,_ - - . • . "- .• . . . · > ' • • ·  - � · ·  

�.var-id niet voor de competitie spelen, tenzij hij ziJn later komen tevoren aankondigt. 
4, Iedero _speler spcrnlt tegen de in de nabijheid staande aar.wezige speler. 
5. -: Twee dezelfde spelers spclon maximaal drie keer tegen elkaar. 
6_ • .  Bij de eerste ontmoeting wordt er om t!ie kleur geloot, bij de t�veedG ontmoeting tr<Jordt er 

van kleur gcwisseld;bij de derde ontmoeting wordt er opnieu•1 geloot. De w.l. houdt bij 
wçJ..ke tegenstanders oen speler had en welke kleur hij daarbij voerde. 

7 • .  Bij een overwinning verkrijgt men het waardecijfer van de tegenstander aan punten,bij ro
�ise de helft daarvan on bij verlies 0 punten. 

B. Elke We8k V-Jordt eon nieuwe rangorde opgemaakt, waarin de resultaten van du vorige 
ronde verwerkt zijn. 

9" \tlordt esn partij afgcbmoken dan krijgen beide spelers 1 /3 van hun eigen \<Eiardecijfer 
a.an punten. De partij wordt hervat, zodra beide spelers op een clubavGJ1nd p:!:'esent zijn. 
Komsi:i beide spelers in de loop v.m de week tot erm beslissing dan moet het resultaat 
uiter]J�.k maandag daarna aan de w�l. bekend worden gemaakt. 

1 D. Bij verhindering,gerneld aan de w.l. voor dinsdag 7.15 uur verkrijgt men 1/3 van het 
Ûigen waardecjjfer aan punten; wie zonder bericht wegblijft krijgt 0 punten. 

1 1, Is hot 3antal spelers oneven,dan krijgt degene die niet speelt 2/3 van zijn eigen 
w�a�de�jfer aan punten;��n speler kan slechts tweemaal voor deze vergoeding in aan
merki'r1g komen. Eenzolfde vergoeding h:ijgt hij ,wiens tegenstander in een .!?B.r�d_sweds.t;siJ.s!. . : >r,· " :·.'.: . . 
niet opkomt. 

12. �Ü,euwe spelers kunnen onmiddellijk worden ingedeeld;ze krijgen 1 /3 van het hoogste + 
1 hèt l:Óa_gste aantal punten in de weekrangorde, Het bestuur heeft het recht con sterke 
1,'1 
;.' spe"l.'er hoger in te delen • .  
jl 13. Speelt iemand in ()én �eek twee partijen ( in efJn bondswedstrijd kan ook op een andere 

i evond .gespeeld moeten "worden ) dan tellen beide resultaten. Alle spelers, die die week 

\�· niet fweemaal spel-�n,krijgen els compensatie 1/3 deel van hun eigen waardecijfer extra" 
� -"-'....,__.. .. . "'.1"4," ,J:iej;_1Jiestuur ken ·spelers, die om bepaalde redenen veel IT)oeten verzuimen, vastzetten op· 

I' een bepaaldo plaats in de rangorde. 
, .". · · ·--· 

1 15. In d8- Î'ongo.rde blijven de 9c en 1 Oe plaats onbozet voor"bijzondere11g·evallen. Zijn er 

il i'. _ 

geen bijzondere geV3llen,dan s:ohuiven alle spelers twee plaatsen op. 
1 6, Speeltempo: clubcomp. 35 zetten in H· uur,daarne 20 zetten per uur. 

bondSComp'.40 ZE!ttcn in 1t uur,daarna 20 zetten per uLir. 
-17. Puntenvergoeding bondswcdstrJden: 

C1: k bord: 130 p. C2: 1e bord: 120 p. C3: 1e bord: 
Ze bord: 129 p. Ze. bord: 119 p. 2e bord: 

1 1 0  p. C4: 1 c  bàrd: 
109 p. 2e bord: 

enz. enz. enz. 

1 DO p, 
#,;9 p. 

/ 
enz. 

es/zestal: 1c bord 90 p, 
2o bord 89 p. 

Als 2 teams in dezelfde klasse spelen,wordt dezelfde 
puntentoekenning toegapast,n.l. de hoog�ta. 

enz. 
1 8. In gevallen,waarin niet is voorzi� ·n, beslist het bestuur_ • 

.. x·-x ;;_x-:-x-x-:�'""x, ... x�x 

.� \_ 

, •  . ..:..:_ 



F::ij:-:ijen 
.:..;.·:::-:-!=::.....:= 

,l-_,_:�_!'}-_!1�Lino _aan __ .b��'.e::Jaare 
T;::-�· gc�r_cgcnheid van het fe�_t1dat lx\-gi'_Euv..113 75 jaar werd,speelde hij simultaan t8gcn ,:;_ 

�ci1akendo loden van cle Tweed� en Eerste Kamer.Daar ook ik
.

hieraa n meegedaan heb,wil ik u 

gri3ag deze psrtij lOtcn zien.Ik hcd. mij voorgenomen niet te lang11volgenS het Ooekje1' t:.:, 

-- n::!lon, dscir Eu�-.ie zijn Gig en boeken nutuurlijk door en door kent� Uit d2 partij zal blijken 1 'J _: ·�
c' :�-! c;vuntuur m:j bijna riooclJottig is gev11ordenimaar op het kritieke moment kon ik de '.(ç;:ls_�.r 
�ol l edig clocn keren0 
UJitf Eut,1r:; Zt...iart : van Hulst 

1. a4 - e6 2. d4 - d5 3. PdZ c5 �. e�d5 - ax�5 5. Lb5+ - Pc6 60Pf3·- a6 
7. Lxc6 - bxc6 B. Q .•. c ;.. Le6 (Ce�1-, 921\·;;kige zet, beter was Ld6 gevolgd door Pd) 
9. dxc5 - Lxc5 10, Pb3 - Ld6 1'.. Pbd4 (wit k2n nu reeds het initiatief ncman en de 
aanval op

' de centrumpiornGn bEginnen) ·· L.d·1 12. c4 - c5 13. Pc2 - d4 14, b4 ! (hierm5e 
is de Z�\!:ik-ti.::: v::n ci'e Z'..·"arte st8ll�.-ng d�..;inr;snd ac:;ngetoond) - La4 XE.� (waorschijnlijk had 
zwart t cch b��er cxb4 kunnen spE�Gn;de te�stzct d�ct gekunst�ld aan en· pion d4 gaat nu 
ver1�ron) 15. bxc5 - l.><c5 16. lld3 "lxc2 17. !Jxc2 - Pe7 18. Da4+ - Kf8 19.La3 - Lxa.3 
ZDc Dx2? - f6 2) < Ta01 "' l<f7 22" 1· c�4 \.:;e zuarte st ollin g is zo lanzarnerhand rijp voor 
de o�dcrgsnJ) - L=7 230 c5 ·- T�cB 24, îfc1 -· î2bB ( t och nog een grapjG;er dreigt 
0xc5 r.1 o·C ma-t. op de ondc::_,ste lijn;;;.::.tuur_l.ijk zi3t Eu·,vc dat) 25� h3 - 85 26. Dd3 - TcJB 
27� Dc4+ - KfB 280 Txc:!B - D:-:d6 29. Pci4 (dit schijnt hGt el.nde- tG zijn,or dreigt Pe6) -
Dd5 30c c6 (c!ez.e voor de hand ligge nde ?.et is een Ernstige fout;toc.:h is het begrijpelijk 
r:_-.-c trJi-t de clanes niEt :c-uilde,wGn<� r�an ;i_s de z1rJ3rte koning heel snel bij de t'.litto vrijpion; 
r'e� is G2hte� miracule�s,dnt wit nu een �cl stuk moet verliezen) - T b1 !! ! (in alle 
jcschcidcrihcid �.2g ik deze zet t�ch �rel vari een uitrcepteken voorzien - ·de red. maal< te �r 

J uitroeptekons �3n! - ei zijn en�ge boeiende varianten;in de eerste plaats dreigt voor 
._,.;i·� c;c:-,mcvcrlies Dxc".a 9 :ruilt v.1it dt ciames, don neem

.
t zi:Jart eerst de tare·n me:-t sc haak � nc. 

1:·:::,6+ volgt koning gB) 31. Dc2 (nêl lang nadenken berusttE Euwe in het ·iat) 31 • • • •  - Txc·I�
�;, Dxs1 ·� Dxd4' 33� cî - Dd7 en nu gaat ·na Pc6 ook nog de gewelJiga witte vrij pion 

-.·r:.!.·_··.::iccnl' 
·
Na ol deze sp.:.nr.in�cn had ik er genoeg van;ik bood remise aan , hctgeen Eul'lre 

z���n� ��1ig nodenk2� acceptEerdE, 

-�el sf oo:-ip,"Jrtij en 
--�··R � -� ··----��' �--- .�-

zwer ·� : [2�.ssa-Hoorn 

1 • c'fi. - Ffó 2 c4 '" e-', 0 Pc3 - d5 ' Lg5 - Le7 c' ." . 
8Xd5 - e;·d5 " Lcl3 - h6 Si" Lbti. - p· c 1 0 0 Lg3 -... . n -� 

Lc2 - Pg4 : 4" Dd3 .. ·f5 1 5' p-,J ." ;::S 1 6. C:xc5 -
i 9� Lxd5 ·> - i(h8 2J� hJ ·.· f'f·_S �.�" Pe5 - LoB 22. Lb3 

"7. Lxd1 '2ll_Q Tf3 � Dc7 25, P�6 - Î/\1.i3 .- P);c7 .. T;<d.1 
29� 'J><.f3 - J6 30, Kî2 l"i·� V8:rli_cs� 

van Hulst 

5. Pf3 - Pbd7 6, e3 - ·c6 
Pxg3 11 • fxg3 - 0-0 1 2. C-0 

Lxc5 17 Ped4 - Db6 18. Lb3 
- TadB 23. Tad1 - Pe4 
- Pd2 ?8. Pd5 - Pxf3 

1 � Pf:J d5 2� '24 - Lf:) 3� ;_ü(._ c:6 '.c, .:.3 - P·:6 5. b5 - c5 6. c4 - Pbd7 7.Lc2 
8 .- D�---0 De 7 �-'" t--c3 - P:JG î '.J � L"�� - a:i 12" h3 - dxc4 - dxc4 e5 
'5, g11 Le6 ·j 6. P·-.c� .. :'x8•. ', Pxc4 - Lh2+ x,xkp;i1 1 B.Kg2 - Pxct, 
.:20" ·(4 - L�çf]+ 2·; e !�x�'-': - T"·"eB ?.2 .. r��!: - De7 23. Le5 - Lxf4 24. 

14. 
19. 

exf4 

Pd2 - o4 
Lxc4 - Lxc4 
- fod13 

Pf 6 
- L.c17 

- Ldt 

2'i. Tm·� - LS 26. Ts2 ... h6 27 . Pc3 - Db-:'+ 28. De4 - Dxo4 29. Pxe4 - Td7 30. Td2-Txd2 
31. ? . . d� - f6 32,Lc7 - le2+ 33.Kf3 - Tx�: 34, Lxb6 - Ta2 35.Lxc5 - Txa4 36, b6 - Tal 
37. Lb( , ., Tb1 �..;:.. t v21·liesi 

FJ4 ·- �':.: 2 Pf3 Pc6 3, L!J5 - a6 4. La4 - Pf6 s. 0-0 - L e7 6, Te1 - b5 e.a4 - Tb-3 
c ::::xb5 - 8.>-:.b5 10" è3 . . d6 1L R>lil Pbd2- Lg4 ·1 2. h3-Le6 13. c3 - Dd7 14'. d4 - cxdL1 , ' 

·1 j" c;-<dl: - c:s ·1 G. e5 - Ph5 1 7' Pf1 - g6 1 8. Lh6 - Pg7 19. Pg5 - Lxg5 20. Lxg5 - Pf5 



,�-- --
21. 
27, 
32, 

Le3 
Lh4 
Kh1 

- f6 22, f4 - Ph4 23, Lf2 -, Pf5 24, g4 - Pa7 25, Dd3 -
- Lxg4 28, Lxe7 - Pxe7 29, hxg4 :.,; Dxg4+ 30, Kh1 - Iih4+ 
" Tf3 33, Te3 - Tbf8 · 34, Txf3 - Txf3 ·wit verliest 

wit 1 Caissa-Heeswijk/Dinther 

fxa5 26, fxo5 - Tf7 
31, l<g1 - Df2+ 

"· 

1. d4 - Pf6 2, c4'- c� 3, d5 - e6 4, Pc3 - exd5 .15, Pxd5 
8,· Pxf6 - Lxf6 9 ,· Lxf6 - Dxf6 10, Dd2 - b-0 11, Ph3 - Le6 
14, 0-0 - Tabs· 15. Pf4 - a6 16, Pd5 - Lxd5 17. cxd5 - Pa7 
20, f5 - g5 21, Tf3 - Pb5 22, Lf1 - Pc4 23, Tfe3 - a5 24, 
26,• Tcf1' - f6 27. h3 - b3 28, axb3 - axb3 29, Ld3 -· Tdc8 
Tce8 32, h4 - gxh4 33, Dh4 - Dg7 34, Kf2 - Tba8 35, Lc4 
37, Dg3 - De7 38, Lb3 - Ta7 39, Lc4 - Tbb4 40- b3 - Ta2+ 

- d6 6, g3 - gli · 7, Lg5-Lg7 
12·, Lg2 - Pbc6· 13, Tac1 - Tfd8 
1 8, e4 - b5· 19, f 4 - b4 
g4 - a4 25,Lc4 - De5 

30, Dh2 ;.. De7 31', Tfc1 -
- Ta2 36, Tcb1 - Tb8 

41, Kf1 remiso 

Partij uit .de wedstrijd VAS/ASC 3 - Caissa 1 ( promotimvedstrijd) -----------------------------
v1.it: de Bel. zwart: van Stedon 

1, e4-c5 2, Pf3 - Pc6 3, d4-cxd4 4, Pxd4 - 06 5, c3-a6 6, Le3-d6 7, Le2 - Pf6 
B,' Pbd2-Lo7 9. 0-b - Ld7 10, Dc2 - Tc8 11, Pc4 - b5 12, Pd2-Pd4 13, Ld11 - e5 
14, Le3 - 0-0 15, Tfd1-Le6 16, .f4 - exf4 17. lf4 - Db6+ 18, Kh1 - d5 19, Lf3 - dxo4 
20, Pxo4 - Lxe4 21, Lxe4 - Tc4 22, Te1 - Lc5 23, h3 - Ld6' 24, Le3 - Dc7 25,Ld3-Tc6 
26', Ld4-Lc5 27. Le5 - Db6 28, Tf1 - Pg4 ! 29, hxg4 - Th6+ 30, Lh2 - Ld6 31,g3 - l_xg3 
32, ·Tf2- Dxf2 33, Dxf2 - Lf2 34,Kg2 - Lb6 35, Lf4 - Te6 36, Kf3-TfeB 37, a4 - Te3+ 
30, Le3 - Te3+ 39, Kf4-Td3 40, axb5-axb5 41. Ta8+ - Ld8 42, Ke4 - Td1 43, TbB-96 
44, Txb5 - Kg7 45, c4-Tg1 46, Kf3-Lc7 47. g5-Tg3+ 48, Ke4 - Tg4+· 49, Kd3-Lf4 
50, c5-Tg5 51, Ko4 - Lc7 52, b4 - h5 53, Tc7-Lg3 54, c6 - h4 55, Kf3 - h3 
56, Td7 - h2 57. Td1 - Lc7 58, l<f2 - Lb6+ 59, Ke2 - Tg1 en wit geeft op, 

dhr / mw • •  

s.v.caissa 
Pythagorasstraat 51 hs 
Amsterdam-1006 
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