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Er is wel weer'het ��n en ander te lezen; Twee volle p��inats �et bo�dswed

strijden. C5 en -c6· houden de Táce aan de top goed vol� C4. behaalde d e · eerst;3-�\i;;rwin
n'ing-'[ït werd tijd) en C 3' verloor, zodat 4 ·andere teanis met C3 aan de k�p s�aan. E1.û1 
leuke toestand. Voor C1 tellen we 2 ove:t\iánningen (prima) en voor C2 is· 1 f�bruari 
bGlangrijk (zie u·:itsiagen). 

Do cluhcompeti·tie nB'emt ook weer een volle pagina. Men is z,eer .. striJd.l.usti_g 
on de opkomst-Is-zë;;r-gosd:.

"· :�·�· zijn nu 22 ronden gespeeld en de gelederen beginnen 
zich weer te sluiten. Iedereen nestelt zich weer op zijn plekje. E�n· querulant,oen 
soort koekcieksfiong,weigert porti"nent zijn _ hoge positie prijs tG ·geven. 

EI'" is;: öns"' zo maa·r een '·archivaris in de schoot gevallen. Onze V·rmend Dokl::ln P., . 
lid voh �et·Deka��bcinc�rh :rn c�;-r�-S�iig met de geschiedschrijving· van Ca�saa. En.hij 
maakt �r wirk :van! In d�· kcim��de numme�s least u zijn pennevruchten. Een ander lid 
van dit· concern spe.dlda simul t'aan · tegen ·Donner. Haor partij op· pag. 8 

I��e b�p�edstrijden draaien we nog mee • In de Ze ronde wonnen wo van Egel
stelling:. In de-313..,.röiïcië-spolen we· 'tegen· Donner uÜ: D\emen. KNSB-verenigingen als 
VAS/ASC , ·1r1atergraafsmei3r , Amstulveen '.7 VVGA zijn ul gewipt·. ". Alloen Memo doet nog 
mee;; Na :de 3e r'onèlo zijn er nog' 5 clubs· over. 

We no�eorden {n janüar� 6 hieuwe ledsn,waaronder 4 spelors van formaat. Ze 
droaiEin al moe· in do hoogste regionen van do-ëÏuöcompetitira • . Dat. bctokent niet, dat . 
do h.ir::ie overigen nist welkom zijn. �fa schrijven de_z.e 'reg.Gls allcrnn,àmdat we echt bove n-
in wel wat·'versterking nödig hadden. .. . . 

Do s. V .Desisco.,.Watergraafsmeer bestaat 50 j aa;i::. viJ.e. hebben onzo schri ftelij ko· 
gçlukwonsB·A :ea·ngeboden·. ·�18-t BB·fl"Serie schaakfestiviteiten Werd. d:ï,t fe'sst gevierd'·. 

Er zijn nog steeds lB.dcm,die niet weton,dat dci secr./w.1.' vorhuisd is. In de 
""'""---,�-�.�--. kop vindt u adres an tel�fo6nnummer. 

Februari wordt do maand van de waar d • Dan zal �'uidol!)l( Wo�ció'n of WG dit 
�oizoGn een kampioen of kampioenen ku�ns· egroetsn. 

". " ". ·-· .. ' ·- .". " "· ." _" / 
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Bondswedstrijden 
=============== 

i.i@L.La:!;}.. __ j 977 
l�1 meer ,:? Caissa 2 
Trautwein 
Ges kus 
Ravenek 
Scholtsn 
Smits 
Jans je 
Valk 
Hoekst:ra 
de Klerk 
Beekman 

1-0 Nusink M. 
1-0 de Boer 
1-0 Zonj es 
t-t van Hulst 
0-1 de Leeuws 
t-t Kappslhof 
t-t Knop 
0-1 van Steden 
1 -0 de Vrseze 
1-0 Oranje -----

6f-3t 
Een slechte start in het nieuwe jaar 1977. 
Oranje werd al vrij snel in een zeer onre
gelmatige opening na een afruil in het cen
trum, die ongelukkig afliep onder de voet 
gelopen.Knop accepteerde waarschijnlijk wat 
te snel remise,waarna de Leeuws de stand 
gelijk trok in sen fraaie tijdnood-combinatie 
partij,waarin hij terecht sen remisevoorstel 
afwees (1f-îf) Voorzitter van Steden wist 
ook con punt binnen te slepen,maar daarna 
was er niet veel eer meer te behalen. Kap
pelrof oogstte nog een t punt en van Hulst 
knokte.in een 2e zitting nag door,deed er 
een ±.":i?tjfit'_. bij''"èn -toen was de koek op,. Kop 
"'n staart·· v�:cga-tsn te s:co:r:en ,en de eind
stand werd_; 6f-3f. in·. ons i:iadeel. 

.Li:m�LLE!.f'i 1977. 
Caissa 1 · 

· 

Maccabi ·1 
Nu�:G'ik A. t-t Mark'us 
Roos 1-0 Englahdsr 
Leij·i:in P-1 Luza 
v"doVos 0-1 Frank· 
Jansen van 5alen 1�0 Goldsteen 
Harish 1-D FUchs 
Broerssn 1-D Boulogne 
van Gij��h 0-1 Nenner 
Nusink M. 1-0 v�ri Clesff 
Kappelhof t ... t Rafalowitsch 

6-4 

We haddon �og een.appeltje te schillen met 
Maccabi,na de nederlaag in het vorig sei
zoen,di� ons toen hst kampioenschap kostte. 

> 1sink M. had h.aast. De oud-Caissaëi' van 
Cleeff ondsrvond,dat Cai�s� npg schaken 
kan.Hij verloor binnen eerï'" u'Ur. Lange tijd 
bleef d� stand 1-0. Roos maakte er 2-0 van 
tegoh de niet-zwakke Englander. Van GUzen 
en v.d.Vos boekten een 0 en de stand was 

, . 
wai 2�2. Daarna ging het om en om,maar C1 
bleef steeds een puntje voor. Opgelucht 
haalden we adem, toen de stand s·t-Jt werd. 
Kappelhof kreeg sen telefonische remise. 
Prima, mannen! 

. ' �� f 

11 januari 1977 
Caissa 
Nusink A. 
Roos 

Egelstellin.[ (cupwedst:i:'ijd� 
0-1 Albertsma 
1-0 van Aken 

·Jansen van Galen t-t Patser 
Broersen 1-0 Brouwer 

2t-1t 
Nusink A. - totaal van slag;maar mag-ie 
ook eens? - verloor na een reeks vreemäe · · .·,· 
zetten,die hij zelf het allervreemdst vond. 
Roos won,Janssn van Galen,die beter stond 
gaf remise, toen de stand al 2-1 wi:is en 
Broersen wo� binnen een kwartie�in 10 zet
.t.ên" 
Op naar de 3e ronde van de· cup-strijd! 

13· · · i änuari 1977 
Isolani 3 Caiss·EJ 5 
Schol ten 
de Wit 

·.Frärïdal"fi 
Kuipers 
Asml!.ls·sen 
Ansems 
van Veen 

·Knor 
Hoffmeister 
Wessels 

1--0· · -Schade 
0-1 Ignacia 
0.:.1 Baars·-
t":'t Bartman 
0..:.1 Hulsthoff
q-1 v.Tèes.sling 
1-0 de Vries R. 
0-1 Bor·st 

1 

0 ... 1 v.d. Vliet. 
-�=�- Sil�e-rhbsr.g :· ... 

2t-1t 
Een goede overwinning van C5,dEl;t nog 
steeds. ongeslagen is.D� overwinning had 
nog groter kunnen zijn;teamleider Baars. 
zegt, dat de V.ries zijn tegenstànde:r inat 
kon zetien;hij zag het niet en gaf toe� 
zijn dame weg. Het eE!rs.ts. optreden van de 
Vries ging dus' met enio·!;ies gepaard', m?al:'. 
plankenkoorts he'bben we allemaal gehad •. · 

Bartmali gaf in betere stellihg rel)'lfoe, oin- · 

dat de win_st toch binn.sn wa.s. 
Op 24 januari za_l C5 hst. zwaarder· krijgen!· 

vervolg l;jcindswedstl=ijden 
P91J• -�. , -x-x-x-?<:-X-X-){-X-)<-:x�x-

gebruik gsm.giro C 2 B 8 .2 
. . . . 

voor uw contributisb�taling 

-x-x-><-x-x-x-x-x-><-x-x-

-� 



.1...�Lta.flu.a.r,i_JJ?_Il 
Caissa 4 - de Amstel � 
H'ei;���·--"��o:f ·-·Óoms 
Meijerink 
Fronsdor.f 
Uiter1P1ij k 
Luij ken 
M.oos 
�Jeidig 
Sniecler · 

�;ooy 
Meijer 

-}-t 
1-0 
1-D 
1-0 
1-D 
1-D 
..1 1 2-Z 
o�.1 
0-1 

6-4 

Renckes 
mw. v. cl;.-IPlal 
Dijs 
Boersma 
\fassels 
Schöttelndreier 
Reij neveld 
Euijs 
Hoogerhei.de 

Eon nipte overwinning. De. Amstel verweerde 
zich heftig. Lange tijd glng de score gelijk 
op,m2or uitsinclelijk bl�e� ons �iddenrif ieis 
mee� kwalitoit te hebben. ReiMen is wat van 
slag. Kop en staart lieten het afweten. 

l .  

Dat was clan de eerste overwinning van'C4.· 
Het word echt tijd! Er zijn nog wel mea� pun
ten nodig om het degradatiegevaar te keren·. · 

18 .is..ri.uE,:t::.L 1.977. 
C'êJ.s�-�� de Pion 3 
de \,Jinkel 1-0 de .\ilildt 
Lange 0-1 Eru�m�n 

1-D Ignacio Liem 
'.·!ieberga 
Oranja 
;::ornolisscrn 

Barenclregt 
Dioponç!aal 
Arends 

H 

0-1 
1 '-0 
0-1 
1 1 2-2 
0-1 
+-:-+ 

Besselink 
Overwater 
Haggsnburg 
van·Eijk 
v.d.Doef 
Valk 

D-1 v.cl.Me,er 

--4.:6" ____ " . .  

Zio,hoo keurig de eentjes om en om gescoord 
warden. Peters en Diependaal gooiden door 
hun remise roet in de regelmatige score, 
Da Pion 3 is eon pittige ploeg. C3 had.-er 
zijn handen vol aan. �ij . de tijdcontrole blcrnk 
de Pion 3 vijf punten .te hebben en Caissa 3 
een puntje minder. ��ends brak af en moest 
ten tweede male in het strijdperk. Hij sprok 

mot zUn tcgcnstonclo;·a� om op 25 jan. db 
pnrtU voort to zeti��. De tegenstando� was 
or,mcior J�rGncJs liot ·��ndor Bnig bericht VBr- . 

stek g�nn. HU bowecs daardoor Caissa,zijn toa� 
on do tugonstondoi goon dions�ial ginQ �ie 
L0gonstond1:Jr dan .ook met oen punt' naar hi..ti�. 

Wo hubbcn hom onzo excuses aa�geboclen.0oo� ·� 

z�n vcrguefsa tocht. 

": . 24 ianuari 
Niouwenclam 
Dffringa 
de Leau 
Hess 
Castelli 
Smit 
mw. v.Hoes 

.1977 
- Caissa ( zestulJ.,cinl 
t-+ Dekon P. 

D-1 Dekon \·J. 
1-0 mw. Starrovold 
0-1 Alberts. 
0-1 Nooy 
0...,1 mw Doken 

1+ ... �t 
E6,zo l3ngzamerhand oen familiebodrijf, · 
bleef ook in deze rondo ongeslagen. Dot 
loopt prima. Vooral do staart roerde zich 
1n dozo rondo verloor achtorvolger TOZ Bn 
dot· is alleen maar gunstig voor [6 

n.o. D-0 
Stroo 0...,1 

' 

Michilsen P-1 
n.o. D-1 
Boss hardt P-1 
v,Ommen D-1 
Promes 0 . ...:1 
Zabel '1-D 
Dl thoff 0-1 
de Eon D-1 

-·----
1.:.s 

Een wóndorlijko wedstrijcl,wao,rbij goen ti:;n, 
maar 9 punten te vordelon woren • .  Boi�e 
eerste-borclpsolers lieten ver�to k gaan. 
Voor ons wat da� een niuUIPI Chileens lid, 
dat vermoodelijf<.do weg in F1mstordélm.niot 

· kon vinden. Verder b'ol'de Sowroj singh cp · 

zondagavond af,htj kon maan�og niet splon 
· De 8 Caissa-ors waren geprikt on wennen 

alle 8 .! Ook C5 nog ohgoslegenl Prime! 

dondordaq ·27 .ian�77. 
U.S. 2 Caissa...J, 
I< uij p ers,' 
dq Jong 
v. Dijk 
. Goosen 
Jongsjan 
Samson 
Stigti:ir 
S:j_eroVold 
Bil.as 
Alpherts, · 

D-1 Roos 
. 1 1 • ' 
· 2-2 Nusink A. 

0-1 ' Dirks 
t-t Eijgonbroodjr • .  

0-1 Eroersen 
f� I·gnf:)cia 
f-o v.d.Vos · 

D-1 Harish 
�-tv.Stuclcn 
t-t·de Loauwo 

3t:..6t 
C1 met 3 in0allers kwa� tot· ebn ruime 
6t-,3t �'vorwinnih,g. Alloori v.d.Vos ging 

' \  

' '  

1 
1 
1 

1 
· I  
" 



mot logo handon naar·.huis. En dot ;;::ijn vJe 
van hem niet gewend. US 2 is geen sterk 
team. DEl drie invaller� speolden alle . 
drio remiso. 

�.9....L�f.o�:i;:,u"!:r.:i 1 977 
�sa }�- �Jield!!:-1 \rl est 
Nusink M. D-1 BlijstriJ 1 '" 

mw. Janson 
de Boor 
Zonjoe 
van Hulst 
de LrmuvJÜ 
van Stodcm 
Kappslhof 
Knop 

· do Vroozo 

t-t 
D-1 
D-1 
·1 1 2-2 
D-1 
1-_0 
t-t 
î-0 
1-0 

4t-5t 

Koopm?n. 
Terwijn 
.Brirîk 

. Pauli!;'l 
l<okkes 
Schogt 
Busman 

· '  . 
,; . .  • .  

de Casporii:; 
Vromans 

11p_ys�g_Jslasse B 
1. VAS/ASC 3: 
z. Victory 1 

3. Niouw West 
4. W1meer 3 
5. Caissa Z 
6. Memo 4 
7. A1voen 4 

ze klasse·c� 
1. Vcco·,1· ' 

z. 'de 'Piö·ri· 3· 
3. DCG 2 
4. Caissa 3 
5. PC\� 2 
6. A1vuen 6 
7. Maacobi Z 
B. \rJoesp 3 

4 
4 
4 

-4 
.5 

3 
4 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
J 
3 

Een sponnond1:3 wodstrijd,dio niet bracht,wat 
we gohöopt hodden, 6�n of tw�e competitic
punton. Wo kwmaen net een t pbnt tekort. 
Er is behoorlijk gokhokt,maar w� woten,dat 
Nieuw West î bovcinin stotke spelers heeft. 
Dot ondervonden Nusink M.,do Bosr en Zon
jee. Do boide laatsten speleri in de bonds
wedstrijdcn toch wel bijzonder onejolukkig. 
Ze vordiondon ocht meer! na �taart was 
good op stoot, 3t uit 4. Hot�.eorste op
treden vpn mw. Jansen in C2 wns veèl.biBlo
vrrnd. !<oopmçin is l'JBn sterke tegenstnnde:ir. 
C2 houf� nog 6�n WGdst�J d,togen koploper 
Victory 1. Hot dogrodatiegevoar sluipt na
dar! Halon wo nog oven oen krachttoer uit? 
Dondc;irdag 17 fcJbr. laatste compe wedstrijd! ' 

( 5 koploperes l) 
Ze klasse A. 

ho o,'f. cl_k.J.P.�� 
1. Tr\L 1 
2. CAISSf1 l 
J. A1voon 2 
4" N1dam 1 
5. ·Mnccobi 1 
6. de Pion 1 
7o Weesp 1 
8. US 2 

4- 3 1 0 - 7 
5.;.3 1'1-7 
4- 2 0 2 ,... 4 
4- 2 0 z :... .4 
4- 2 0 2 .4 
3- 1 0 2 2 
4- 0 2 2 2 
4- 1 0 ,3 - 2 

7) 
5 - 7) 
5 - 6) 

6) 
4) 
4) 
4) 

5 

5 
5 
5 
5 
5 - 2) 

î. Amroba î 
2. M.S.K. 1 
3. TAL 4 
4. DOS 3 
5. Amsteltoren 1 
6. Caissa 4 
7. Slotervoart 2 
B.  do Amstel 2 

3e klasse B 
1. Caissa 5 
2. Probleem 3 
3. de Amstel 3 
4. Torr.Lasker 3 
5. Abcoude 2 
6. Viçtory 3 
7. Memo 7 
B. Isolani 3 
9. Donner 2 

î D. KVÇ 3 

Zestallen B 
î • C.aissa 
2. TDZ 
3. de Wachter 
4. Landsmeer 
5 do Pion Do getallen tussen hoakj�s goven do stand· • 
6 Nieuwendam. aan als do prognoses·uitkomen. Dat zou • 

· 7 DCG bwtekonon, dat C1 met TAL 1 dEJ kop hoeft! • ·· · 

.. . 
-x -x -x-x -x -

4 
4 
3 
4 
3' 
4 
4 
4 

6 
6 
6 
6 
5 
6 
5 
5 
6 
5 

4 
3 
3 
4 
3 
3 
4 

3..-0-1 
3-D-1 
3-0-1 
2-D-Z 
î-î-3 
î-0-2 

· D-î-3 

2-D-1' 
2-0-1 
1-2-0 
2-D-1 
2-D-1 
Î -1-î 
D-1�2 
0-0-3 

IJ.-0-0 
3-1-D 
2-D-1 
2-0-2 
1-0-2 
1-0-3 
0-2-2 
D-1-3 

5 ... 1 ... 0 
4-1 ·-1 
2-2-2 
3-0-3 
2-·1.;...2 
2-j-� 
2-0 ..... 3 ,. 
2-0-3 
1-2-3 
î-0...;4· 

ti-D-0 
2-0-1' 
2-D-î 
2-0-2. 
Î ··Ü-2 
D-î-2 
0.::.1-3. 

6 
6 
6 
4 
3 
2 
1 

4 
4 
.4 
4 
4 
3 
1 
0 

8 
7 
4 
4 
2 
2 
2 
1 

11 
9 
6 
6 
5 
5 

. 

""A", 
4 
4 
2 

B 
·4 
4 
4 
2 
Î 
1 

Kant unschoakbulletin�' ?Een vlot leosbaor maandblad · �et uitgebreide aktu'ole informa
tie van toernooien, kampioenschappen, Olympiades; m�}t vaste rubrieken a�s KNSÉ. -èornpÈJtitic, · 

Niuuws uit do Ondorbonden-(���. hoofdkl. SGA,waarip C1 s�oel�),9ankondig:ing van io��-· 
naaien un WL;dstr:ijdrm. Voor dl.egonen, die schmiktechnis�h omhoog willen, zijn er ui i::voorig 
goonalysoorde pertijon v�n·ibpspelers,partijan zonder cornmentaar,openings�b � uindspol� 
rubriok 11B�}tcr Schr::kon° 0Gomiddol'd ·48 pog. pur nummer, prijs f 32, 50 por 12 nummors. Voor 
de bolonstcllondon breng ik komonde wokon enkelo nummers tor inzage mee naar de club
ovond.l'Jic abonnee wil wordon, kon zich bij mij' melden. - -- - -- - Frook van Dijk. 

. • , 

" 
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STATUTÈN/HUISH.OLIDEUJ.1< REGLEMENT. ," .-------..:..----------------------- . 

�et bestuur h6eft in de laatste jaarv��gade�ing. toegezegd met een nieuw ontwerp statuten/ 
huishoudulij k regh:ment h" zullen ko·men. Hierond.or publiceren we' het ontwerp: 

art. 

art. 
' er·c. 

1 : 

2:  

3: 

Er bestaat in Amsterdam een schaakvereniging or:id.e,r .. d.e naam .CAISS/\. 
i·li.:rnr doel is .bi=:ot:d"ening van het schaakspel e,n bevordering van do kennis ervan, 

Z5j doet dit o.m. door het organiseren van oen clubcom�etitici on door het dcolnomon 
aa� de bondscompetitie. Jaarlijks wordt gespeeld om het club-snelschaakkampioun� 
sch�p.· In de zomermaanden wordt een zomerco-mpetitie gehouden.· 

art. 4: Lid kunnon zijn dames en heren,mits door geen der leden eon gegrond bezwaar wor�t 
gomaa.kt tegen toelating. Dit tor beoordeling van het bestuur. 

art." s·: ·Hot b'i:rntuur bestaat uit 5 lodon,t • .,,.1. voorzit.ter - secretaris/wedstrijdleider -
pGnningmeester - 2e penningm'eester/2e 1rJedstrijdleidsr - commissaris v'an materiaP.Jl. 

EJrt. 6�1· .In do evon jarcrn treden af: .voorzitter on 2e ponn./2e wedstriJdleider· 
In de qnoven jaren: secretaris/wedstr.le.ider - · periningmeester - comm" van Matori<.:ü 

�:t-Jt:�X�� /\f·i:;;ódonde b�stuu-rsleden zijn t1:.Îrsto.-nd herkiesbaar 

art. ·7: Hot verenigingsjaar loopt van 1 september tot 31 augustus. D·i:: jaarvergadering 
t'.Jordt g:Bhouden op de e_erste dinsdag in september.· In die jaarvergadering brengen 
s•ecretar;ï.s,wedstrijdleider en penn=î:ngmeester verslag uit over het afg.olopen jaar. 
Ee.r:i kaskommiss'ie. van t1c1ee leden _controleert de boeken van de pGnningmeester. 
Besluiten in de jaar;vergadering worden genomen bij meerderheid van stemmen. 

art. 8: Wijzigirig van d�ze �iatuten k�n.alleen,plaats viriden op oen ledonvergodbring,waarbij 
liiinsteris 2/3 d�el. wi·n· '.cie aa�wezigo leden vtS6;r: de wij�igi'}g moet. sJGE3nv11e11 •. 

• • • � " t • 

art. 9: Een tu�sentijdse ledenvergadeiin� kan �lleen worden uitgeschreven als minsteris 
5 leden een ondertekend verzoek daartie indienen bij het bestuur of als 'hot bo_stuur 
:zu�k� nodig.acht� 

art" 10: Do contributie. wordt cip: ·de Jäarvergadering' •vastgesteld en wOrdt bij vooruitbGtulin:;:-
1 · voldaan.· Een lid·, d�t 'meer d�n 5 maanden contributieschuld heeft kan door hot 

bos;i:;uu:r; worden geroyeerd.'· ·· · 

Het komt ons 0ooi,dat we niet zo'n vergadeilu�tig volkje zijn. Daa=om 
�-tollen we voor ; d�t olk .tid' dat opmerkingen heeft' die op 'napier zet en 
bij de socretaris inlevert. U hebt daarvoor de tijd tot 1 maart 1 977. ·Ho0ft 
niemand op- of aanmGrkingen,clan worden daarmee11bovenstaende regolon11. 
moi.v� 1 maart van kr�cht. 

BESTUURSMEDEDELINGEN 
--------------------

nieuwe'laden: .A.D�Ignacia 
----------"':""- A.Martinbz - A.P.M�Eauming 

d� o�gst van· de maand" janua.±i.� • •  ' • •  hartei�·k wÈllkorn! 

bodankt: R.Arnoldi (studie) 
" .. 

Het bestuur vestigt uw :aandacht op de in dit nummer opgenomen nieuwe 

statyten; lees de Zf:l.f:lk rustig door en hebt u be.me.rk�ingsh, soin· ze dan door! 
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Laten t0JB zo maar tegen een archivaris aangelopen zijn! Onze vriend Deken P. vond hat 

interess8nt om .to gravr;>n in d.o l:iistor�e .  van Caissa . Hij schaft r.L zich oon ke u ke nrol aan en 

bcg�n aan do oorsto �jaren Von Caitsa1s bestaan�. Hij stopte m� �o1n 1t mater in handen� 
·[Ven vlug :cckonan Gn \rJO komen tot de ontdekking, dat,. de Ca:i,.9sa�historie 7t m otor van zijn 
koukonrol' zal vrsgen. \.rle' gaan daar - voor zover er plaats is - de komonde clubbladen mee 

1 Vorziuren'" De earstG 1 t  metor heot • � • • •  driol 1 .  
-

No d,o fusie in 1 951 begon Caissa mo-c C1 in dEJ overgangsklasse ("'!i}'fa) ,C2 in de 
2c klasso ($�') on Ç3 in d8 3o ·klasse (29%) C3 dogradoerde�maar v erdween door oen ledon
tukort,.� In hot 2e soizo.en haalde C1 44% on C2 41% en C2 degradeorde naar de 3e klûsse. 
In hot 'È\pizoon 5 3/54 moaktp C1 fli�s en C2 .)Q%. Ge:).ukkig was de 4e klasse afgeschaft,dnaror� 
kon C2 niut dugradoron. 1t Seizoen 54/55 brncht eon keerpunt: C1 58% an C2: 5�%. Na dit 

1 _soizoeri kwdm �r e�n afscheiding in de Amsterdamse Bond. De A.S8B. ging zolfstsndi[ door 
··on de, K�JSB-gotrouwen,waarohdcr· ook Caissa,speelclen in de Hoofdstodelij l�e Schaakbond. Ds 

bvorgangsk.lasse wçrd efgeschtift en C1 kwam in de hoo,fdklasse. Dit was in 55/56 door een VL;:r-sb1 · 

verst �r kt o (.:legré:ld�t�Grt.moling to zwaar rm d�gradatie volgde (43%) C2 bleef in de 3e klossc 
mot 'fé%; . . 

' · 

·In dezo 5 soizoonen sp8elde CaissO' "700 partijen on beheé:llde 36W bordpunten = 47%. Het 
. t'llaren vÓài:Ó.'1 Broorsmo,Jonkers,Couprie,vnn Hulst,EiJgenbroàd,Schensema,Golc\schmoding on 

do Jong , c\io Caisso -door dCJ moeilijk e jaren hobbon gesloopt ,t8rzijde gestaan door Neidig, 
Btobbel,Boro�c\regt,do Graof,Bruning o.e. 

Ladon van toeh en thans: 
van Hulst Cl 51 : 1 t uit b 52: 
Eijg�nbrö·od é2 ·on C1 51: 5f uit T 52: 
Eroors�a C1 · 51: 2 uit 6 52: 

) do Jong C3 on 1t2 51: 1t uit. SI 52: 
'( Neidig C2 . 51 : 3t uit 5 . 52: 

Danmclro.gt C 1 51 : 2 uit j. 52: 
v. Oostvobn E2 n.g. 

3t uit 
6t uit 
3 uit 
2 uit 
1 t uit 
2· üit 

n e ·g . 

7 5 3: 
8 5 3: 
7 5 3: 
6 5 3: 
7 53: 

6 53: 

3t uit 7 54: 
5 uit 7 54: 
3t uit 7 54: 
c.ruit l 54: 
'] uit l. 5,4 :· 
&i;µdïo 54: 

n$g. 54: 

5 uit 
5 uit 
3 uit 
2 uit 
5 uit 
3 uit 
1 uit 

7 
7 
7 
'&'" 
6 
3 
3 

55: '2.. uit l 
55: 3 uit· 9 
55: 4 uit T 
55: 5 uit 1 ! 
55� 5 uit 6 1 

55:� 1 uit 3 
55: �luit $' 

/;;.fl �\�-� "'2. Q :s ·;; 
Do togcnstondcrs 
---�-------")""0--�--

In c\iu tijd spe ultll e Caissa teg en voronigingen met de volgende namen: do Pion, 5chic·, 
het Ooston,/\rchiprH; US ,Landlust, het Zuiden, M.Eut'lle,Lasker, Morphy, Energia, Zukortort, UD 
dns :�uis, c\G P.cmdsheer, hot Probleem, VVGA, Turris Eburnea ,Shell, Het Vrije Veld, l<LM; APGS 1 

Voli:iwijckors 1 Patrimonium �fost, WoGnink, Torrasch, de Juiste Zet ,IJllotergroofsmeer, Niouwbndam, 
hut V>Jïtto Pa<Jrd, ODI, ENPS, Vi'\S ,DOS/SVB ,,;se ,�rJerkspoor, A r'damse Schaakkring, do VGsting. 

Von c\ozo 38 zijn er 1 5  verd\vonen,13 gingon een fusie aan en 10 zijn er in '77 nog. VA-5 
spGuldc toen met 10 tientallen4 Het aantal Amstordamse verenigingen was praktisch gelijk 
tils in 1 77 • .  

ons lu.d ental 
________ .._ __ _ 

Nov. 151: 40 hiden; 152: 31; 153: 29; 154: -�3 
on's clubblad 

155: 28 leden. 

Hut oorst o nummer verschoon in novembor 1 951 .Redakteur Harmsen bracht d� eursto 8 
hummers uit1c\oorna nam EijgGnbrood·hót mior ·VElnaf nd. 9 (moi ·153) De' naam· van d[J-· oi;.:rst"O ---.·:·' 
7 nummers \vos: Caisso-maandblad. Vannf 153 werd het oen echt maondblad-,aanvonkolijk Ccisso 
goheton,dnarna Coissa-niouws.Vanaf n?� 25 droeg het titèlblad do voorgo drukto kop met 
twee paardfiguren in groene kleur. (wordt vervol.gd) 

- - - - - - -

�fg��g;: mo 7 feb. Slot erv. 2 C4 
di 8 feb. Vo co 1 c 3· 

di 22 fob . C5 - Abcouc\o 2 
di 1 mrt C 3  - . Maccobi 2 

, . 'J 5 feb. dG Pion 1 C1 [11. - do 3 mrt Amroba. 1 - C4 
di 15 feb" C6 : TOZ - di B mrt C1 - Arnstc;lvuon 2 

ido 17 fäb. Victory 1 C2 
� .... '..':.. "· ...�. " .•.. 

,,tj 

; c!ft. J 5_ m+t C3 - Amstülvcun 6 
" 

c\i 1 5 mrt Landsmeor - C6 
Ji. 

., 

,�� ... '),� 
is- -�9 

1'5' S" ... � '1 • 
\� -�"1 
·-� ""�$ s ... 'Q 
" " s-

-

f! 
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'L.;U.!BCOMPUI Tl E ( bi.i gewerkt t/m 
.•:. 1 • Roos 

2. l:lroqrsen 
3. Nusink A • 
4. vc:::n Dijk 
5 Ij Horish 
6. Bê:io:rs 
7. J·a il '3 E. I: v.Ga 
B. v. c:. Vo·s 

11. \/'-.ln G:i.irnn 
1 2. L;.;ij on 
13. NtJ'sink l·i. 
·14� rrHrJ, Ja11sl:m 
15. Dirks 
16. van Hul'st 
1 7 • DG ken \·J • 

1 B. de Boer 
19.; DÖkc;in Po 
20. Zonj8o 

21. do LLleU\<Je 
22� \Jijchgol 
23. ··w:;:-i Stc;den 
24 • .  Ignacia 
;'25. Knop 
26. Oranje 
27. d.:i �,Jinkol 
2,J. Ksppolhof 
29" Ejjgonbrood 
30. Vun 1t Riet 
'l'' � 1 • 

33 

B::irtrna·n 
v. îoesolin.g 
Frcnsc.lorf 

3L'... Pcoters 
3:::. L;rngo 
36. Hulbthoff 
3 7. Lui.) ken 
38. M�.ijcrink 
39. f�GÜlon 
L] 0. IJ it crv1ij k 

120-19992 
1'19-1B94fi.f 
11B-1683i 
117-1656 4 
116-16241 
115-15771 
114-'l 573 b 
11 3..;. • • • • e 

110- • • • •  tl 
1 09-1552 '; 
108-1537'1 
107-1516'-
106-1503'2.0 
105,...146821 
1D4-14131b 
103-139013 
102-1377'2.'i 
1 Di -1342 15" 

1 00-1321 Z::} 
99-'1304-:-' 
98-1300 'l� 
97-1295·-
9 6-1 2 7 3 :l:} 
95-1258 15 
94-1257 '1 
93-1242'1.� 
92-1240°L.'J

' 

9'1-1222 IS' 
90 -1188'.)'I:) 

89-1188 ·�i 
88-1145�\ 
87 -·1143 l'S" 
86-"1130 ·ü 
85-'l100'l.l 
84-1 078 �· 
83-1069iS 
82-1 062 "l.S 
81-1D61?TS 

.41 �de Vreeze 80-10433� Ons ·commontaar: 
420 Paardenkooper 1020-�g�S --------------
43. v.d. Vliet .78_ 982ss Zie dat mannoke ·op de 60 

plaats;hij is niet te vor-44. l.rJiebonga 77- 976- · jagen. Hou vast,Baars. 45. J\lbEnts 76- 968 ·.q 
46 • Sni2dor 75- 940 - Roos kwam nol:; 1 punt te 

kort om 2ls oorste de 20�0-47. Ne.idig 74- 924�� grens.to pass�rBn. 48� Zeven 73- 923�9 
� Jan va11 lîijzon is soldmJt. 49. Schade 72- 918�� 

GO. de Vries w. 71 _ 900,_ Volgons ds generaal is hij 

5f'�-mw�stärrèïï8'ïci-7o:-s§"5�b het voorbeeld van de vol-: 
maakte zandhaas! Lcijen is 52. Barendregt 69- 864�3 , afgozakt,omdat hij de lc�t-53. Moes 68- 862�v 

54. Diependaal 67- L ste weken verstok moest 848 ''°' . .. " 

845 ·»7 laton gaan.Düks zit 21 55. Nooy 66-
56. Silbernberg 65- 839 bi wr:rnr in de lift. r·Jusir.k r•:' 

pandclt hoon an weer �us-57. v.Dostveen 64• 838�t sen do eerste tien en do 58. Cornelissen W 63- 822 53 twoedo tien.Dokon P, �n �. 59. Cornelissen H 62- 776"'1 
60. Broersma 61- 775So zijn hier do indringurs. 

Wijchgol on IQnacio z�n oan �r:-ä;�Tiïr��-----�-�o:-1:s1-
62. Red�l 59_ 738�� o�n. indrukwokondo opm:rr 

�1 bezig. Van St8don,Knor cG 63. Uitermark 58- 737� · K�p�elhof doGn alle moeite 64. van Daalen 57- 700- om weor bij do tweede tien 65. M�ijer 56- 6a7t1 terug te komun. 66. mw. Hogenboom 55- 684SS' In ·ds 4e ·i:;ion hoort Lonc!o 
67. Beukeboom 54� 674- -

niet thuis. Coming mun: 
6B. 'de· Vries R. 53- 66Bb� 

1• Bartman,van Tonsoling on 
690 de Jong 52- 656�u Peters. Luijkon doot hot 
70. m1r.1. Deken 51- 651!5 ------------------------- ook leuk, uvonals Uiturwijk. 
71. Borst 
72. Samuels 
73. Arends 
74. Grünbauer 
75. Se1;11rajsingh 
76. Scheps 

. 77. van Loo 
78. Veening 

50- 576�b In de Se tien zien we 
49- 529�1 v.d.Vliut stoods boter in 

· 48- 506b"'l vorm komen" Poardonkoope:r. 
47- 491\i'l draait na c:on hE:rscnschuc'·-

. ·"" 
46- 447b'J 
45- 426W 
44- 382b'J 
43- 357lil 

ding van onkcl8 moonden 
weor moo! In du 6c tion 
kunnen Borondrugt,Diepon
doal oQ do gobrs. Cornelis-
son h�n droai nog niet 
vindon. In do ondersta 
gelederon troont Arcnds 

vccü to loog. Hij komt te weinig. Grünbauer zien we (golukkig!) woor moer kornun tusson 
zijn rcizoFl ·door! Waar·zit·VooFliMg de·laatste·tijd? 
Vcrn 1 t Riot hu;:::ft nog steods loopmoeilijkh8den, è-Je wenzen hetb het beste! 
Animo: groot! Opkomst prima (dinsdag j. l. 61 man/vrouw! ! 

·-. � -·-· - -·� - - -

EEîl NIELJ\;JE OPEl\IIN.G \/ AN J. H . DONNER ? 
---------------------� -----�- ------

Jozokor.schaoksoci5toit '1LUDD" start 3 maort B.s. om 8 uur 1s avonds mot oon unioko 
simulto;ns6anco! En natuurlijk opent Donner (wie anders) dit evenement. Vanzolf�proke��

· 

ht:;L;fi:; u ols lid van 11Caissa" zin om hieraan dool te nemen. 
U kunt zich hiervoor opgeven tot 15 februari a.s. bij mevr. P. H. Souverein. Hoar ·tolo-' 

foonnurnmer is: 761863 Het <::!dres van "LUDO" is: 1e Jacob van Camponstraat 37 hs. 

f-llc'us hüt pGrsbericht ons aangereikt dnor m0vr. Souvorein. 
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Onze Vriendin,mw. P.Deken,he�ft op 9 januari j.1. "meeg�speeld in een simultaan

wedstrijd, waar Donner 30 partijen speelde. Na haar "30e iet bood Donner häar remise acn; 
Gen prestatie, die er toch wel zij h mag. 

Hier is de partij: wit: J.H.Donner· zwart: Paula D�ken 

1. d4 - d5. 2. c4 - e5 3. dxe5 - Le6 4. cxd5 -·Dxd5 s" Pc3 - Lb4 
6. Ld2 .-. Lxc3 7 • Lxc3 - Pc6 s. Pn - 0-0-0 9 • . Dxd5 - Lxd5 1 o. ·e� - Le4 

I 

Ö-0 11 • Le2 - Pe7 12. -.Pd5 1 3. Ld4 - Pxd4 14. Pxd4 - TheS 15 • .  Pf3 - ;Rx��:Lxf3 
1 6. Lxf3 - Txe5 17. Td1 - f5 1 8. Td4 ..:. c5 19. Tc1 - b6 20. Tdc4 - i<bB 
21. h4 - Pb4 22. a3 - Pd3 23. Tc2 - Pe1 24. Te2 - Pxf3 25. gxf3 - h6 
26� b4 ·- g5 27. hxg5 - hxg5 28. bxc5 - bxc5 29e Tec2 TcB 30 • .  Kf1 - Kb7 
re�isb op voor�tel van wit . 

ZLlN WE TE OPTIMistrscH GEWEEST ? 
-�---------- �-------------------

Db de laatsta jaarvergadering besloten we aan de bondscompetitie deel te nemen
met 5 toams en oen zostal. De w.l. stond daar van harte achter omdat Cais�� gewend 
was mot weinig invallers te spelen. We zijn dit seizoen bedrogen uitgekomen. Het aan
tal invalbourten dit seizoen loopt al tegen do 50 ! Dàt is bar ! A

.
ls b.v. een speler, 

opgegeven voor C3 kort '
na het begin van het seizcien verdwijnt,dan kost dat voor de 7 

to spolen we ds trijden 7 invalbeurton . Zo hobben we ook een gat in C5 on dat kost even 
9 lnvolbourton. Als we· dari weten, dat een speleF, die voor de 3e� keer in. oon hogÓ�\t�à\)l 
Uitkomt, niet meGr VOOr zijn eigen team mag Uitkomen, dan begrijpt ÏC!ldereon dat '.fl8 ' sl�pn 
en moten is. Twàalf spelers staan a9n die rand. Ze zijn allemaal al 2 ko8r ip: e �19,�r 
team uit;gokom'en. _. ;'1�j.!! 

:Oo mor:Jol VGn dit vorhaal? Alleen afschrij ven als h.et porsé niot andors kan! 

DRUl<WERK 
.... -----------"'!"'--

s.v.crussA 
ir. de Vassystraat 12 
PETTEN (NH) 

BRiEVEM MET GELD 
STE;·<u< 
A/�J�� ;1 
-! 

' t�· -�,,,," ... "-..·--·�'-""• 

Aan de heer / mw • •  P •• A •• JJ� • . . . . . • " . . . • •••• • , • • • . . . • 

2e Jac." van Campenstraat 1 06 
• • • • • • • • •. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  dl 
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