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, . . .· . 
April was me het maandje wel! �l eind�gt op een gedeelde 1e' plaats en·moest met TAL 1 
om het kampioenschap spelen. Da·t· is gebeurd en • • • • •  we v e rloren • dë _besîissingswedstrijd 
op hei; nippë.rtj e"'met·: 5t-4t. TAL heeft zich dit seizoen drie maal de meerdere getoond 
van C1;dan kun je het kampioenschap alleen maar verdiend noemenr c4 ,h�t vorig jaar zo 
keurig kampioe� ge�ord�n,moet met Sloter0aart 2 en de Amstel 2 de��adatiewedstrijden 
spelen. Op vrijdag 6 meJ. moet C4 op neutraal terrein aantreden tegen de verliezer van 
de l'llsdstrijd Slotervaart 2 - de Amstel 2. Winnerl betekent m.eteen. : geen degradatie •. 

c 5 moet ,als_ we.dit 
. 

c 3 speelde dÊi )aatste lrJed-
sëhrjjvon 1 llog ��n · '  ••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  •. . • • • • • • • • 

strijd me.t 5 invallers en 
wedstrijd spe·len.Bij' 
winst zal esn ver-
moedelijk oen baslis
sings1:1edstrijd ge.;. 
speold moetën word�n 
om het kampioenschap:· 

-x-x-x-x� 
cont·ributie? 

gem. giro C 2882' 
-x-x-x-x"'". 

• voor deelname aan het club-snel-: 
• schaakkampioenschap-op 26 april : 
: (voorrondenJ en op 3 mei (eind- : 
• ronden) is aanmelding niet nodig: 

. : x � 
. . , wi� op 26 april p�esent is geeft: 

; daarmee te kennen deel te wille�: 
:: nemen 

x -· 
• evenals vorige jaren is er een 
: keur van prijzen te verdienen 

• 

. • 
• 
• 

.• • • • • • •  " • • • • • • • • • • • 111 • • • • • • • •  " •• • • • • •  

is beiig om kampioenskan
didaat _DCG 2 de nek om te 
draaien. 
C6 is al kampioen;daarover 
5�richtten we· u al in het 
vorige nummer;,"· · 

-x-x-x-x--
contributie? 

gem. giro c 2882 
-x-x-x-x-

On� �cdental blijft cirkelen rond de B�. De opkomst voor de clubóompetitie is voortref
felijk. 5o�s hadden we meer dan 60 �an/vrpuw in aktie. In de wandelgangen hoorden we. 
dat er g e s proken werd over een leden-sta�. We dachten dat dit een onnodige zaak_ was. 
Verloop on aanwinst houden elkaar thans aardig in evenwicht. 

· 

Van ónze archivaris de derde aflevering; de ja�en 156 - 161 worden onder de loupe ge- · 
nomen. In de·d�mi-finale struikkelden we,alweer over TAL. We brachten het tcit de 

.. 

laatste vier. Van C1 en C2 een uitgebreid persoonlijk overzicht. De and.ere tientallen 
volgen later. E. 

\, 



BDi\IDS\�EDSTRJJDEN 
======:========::::: 

1 maart 1977 
Caissa_3 Macu:::abi.2 
stand was: 
de Winkel 
Oranje 
Luijken 
Arends 
eindt3tand: 

; ·: 

3-3 
D-1 
D-1 
1 1 2-2. 
1-d --.,- -- 1 

42-52 

22 m.aa±...·t 1971 
Caissa 4 .-__ DDS....,1 
stand was: 4t-4t 
Meij erink D-1 

eindstand 4t-St 

29 maart 1977 ·--�" . ..:-.. ................ 
�ma . .7 •. .. -:.. Cpissa 5 
BroUlrJer D-1 
Blokland 1-D 

Deken W 
Deken P 

" .. � .  ' 
.Î. 
' ,{ 

. " 

Renkema t-t 
Redelaar D-1 
v.Groeningen D-1 

·Bouma 1-0 
'Hoeksma t-t 
Bierenbroodspott-t i·' . 
Bosschieter 0..-.1 

mw. Starreveld 
Frensdorf 
Bartman 
Hulsthoff 
Uiterwijk 
v.d.Vliet 
Schade 

Janse 1-0 

4t-st. 

Borst 

·p· 

Een overwinning op het nippertje; Kees v. 
Teeseling verscheen niet;op de racefiets 
spoeddè mw. Starreve·ld zich naar Memo, moest 
everi invallen aan het 3e bord·met een tijd� 
achterstand en, • •  sleepte een tin de wacht. 
Huisthbff ksn zijn draai nog steeds niet 
vinden" �Jog �{}n wedstrijd rest .ons 5e ! 

2 '.L!n� rt · 1 z.rr 
Jal :.- .C.aissa. (demi-finale cup} 

1-D Roos ···· --
1-D Musink A. 
t-t 
+-t 

3-1 

Broers en 
Jansen vSn'Galen 

We zijn uitgsbskerd. 
Als we nu maar geladen aan de beslissings
lftJBdstr:ij d tegen Tal beginnen! 

4 april 1977 
DCG 2 Caisa 3 
Kelecevic 0-1 Lange 
Berkhout t-t de· Winkel 
v.d.Heijde: 1-0 Oranje 

' 
t 

*1 

, � .. 
Schoof D-1 -'�- L't.:iijk@h < · ·' 
Groothof• jiÏ::. D-1 t Diepe'�-d'�al :. - . , 
de Ruijter 1-0 Meijerink 
Woestenbur·g ··a;.;� Balder 
Kra.es jr. 1...;0 van 't Riet 
Brügemann 1-0 Uitermark 

··Reek �.a-1 Moes: """" .... . 

Stuur je een Caissa 3 met 5 invallers de 
wei in tegen een team,dat bovenaa� staat. 
Dan wordt er gew6nnen! E�n wonderiijke 
zaak. Als Caissa 3 ooi� ·_een k'3.n�. op pro
motie heeft gehad,dan is het ditmaal. 
Maar dan moet er natuurlijk ··niet verloron 
worden t1 maart)· van · het onderaanstaande 
Maccabi 2. Balder,voor-het eerst in de 
bondscompeti tie spB.:I..end, startte _met een 
vol punt! 

7 --april 1977 
beslissingswedstrijd Caissa 1 - Tal 1 
gespeeld in de sport-Fi�ï-ö;S't' ________ , 

Roos 
Nusink A" 
Broers en 
Swart 
Jansen van Galen 
Nusi.nk M. 
Leijen 
v.d"Vos 
Dirks 
Eijgenbrood jr 

1-0 Helmois 
D-1 

·· Hansen 
·1 1 B 2-2 urlage 
0-1 Helmers 
1-0 Schutte jr. 
.D-1 v.Caspe,l 
:o-1 Schoffelmeer 
1-D Dolma'n 
:D-1 Brom 
:1-D Elbert 

4f-5t 

Bij het afbreken w�s de stand 3-3� op 
12 april werd uit�espeeld. Leijeh en Dirks 
verloren,Roos ( 1 ) : en Brgersen (i-) zorg
den voor 1t punt �n dat was net te wei-

. nig.' Eld�t�· iW �it nummer hebben we ��n 
van de partijen opgenomen. 
�it de 3 ontmoetingen met TAL in dit sei
zoen wonnen we er niet ��n; de camp. 
wedstrijd verloren we met 7-3; de cup1tmd
strijd met 3-1 en nu de beslissingswed
strijd met st-4t. We constateren nuchter 
dat TAL toch wel de sterkste is. 

". 

ir, 



��9 qp_ri,i#J �77 
Caissa ·5 - Victor_y_ 3 

. -� -l l -.--" Deken l;J'. -2-2 Bom1nar 
"Deken P. t-+ Leer 

Frensdorf 1-D Peeters 
v.Teeseling 1-D Red�l 
Bartman 1-D Loeffen 
Hulsthoff 1-D Witlage 
Silbornberg 1-0 Blankevoort 
v.d.Vliet 1-0 Ouderkerk 
Broersrna t-t Staal 
Zeven 1-0 Bergman 

st-1+ 

C5 b.cs.loot do lange rij bonds1rrndstrjjden met 
de grootste overwinning. Victory mo�st zon
der �6n ovorwinning 'naar huis;slechts drie 
romis8s werden hun deel. 
C5 is uitgsspeeld en moet wachten op de 
daden van Hot Probleem 3,dat nog 1 wed
strijd moet spelen en gelijk met C5 kan ein
digen. Dot wordt d8n weer eens een beslis
singsvrndctrijd'. Afwachten maar en blijven 
trainen! 

x-x-x-x-x_. 

Bij het afsluiten van dit overzicht kiegen · 
'-"18 hGt berich�, dat de · __ irJEÏdstrijd DCG2 - C 3 
nog niet ba slist is ( ziê 4 april). w·e no:..._ 
teo rc .b n voor Lange een 1 ·,maar de partij is 
voor do 2o maal afgebrcike�. Lange moet zijn 
sportiove plicht doen;�ant als DCG verliest 
moet het Den beslissingswedstrijd spelen 
met VECO 1. Speelt DCG 5-5 , dan is DCG kam-
pioen. Volgens ingewijd�n staat Lange gewon
nen. 

(\genda: 

26 april: 
"; mei ._, 
6 rnoi 

10 mei 
17 mei 
24 mei 
31 mei 

x-x-x-x-x 

voorronden �nel�chaakkamp. 
eind�onden snalschaakk�mp. 
beslissingswedstrijd C4 ' 

34e Tonde wintercomp. 
35e ronde wintercomp. 
36e ronde wintercomp. 

·begin'zomercompetitie 

x-x-x-x-x 

Standen': 

2e klasse C 
1. DCG 2 
2. \/ec·o 1 

10 
10 

3. Caissa 3 6 
4. cië-f5Iün-3 6 
5. PCW 2 6 
6. \rJeesp 3 4 
7. Maccabi 2 3 
B. A'veen 6 3 

3e klasse B 
1. Caissa 5 
2. P"rü5ïëëiTi 3 
3. Abcoude 2 
4. Memo 7 
5. Victory 3 
6. Amstel 3 
7. Donner 2 
B. T.Lasker 3 
9. Isolani 3 

1 D. KVC 3 

2e klasse A 
1. Amroba 1 
2. MSK 1 
3·. DOS 3 
4. TAL 4 
5.· Amst.toren 
'6·. Caissa 4 
1. P:nï8-tëï-2 
B. Sloterv. 2 

uit 6 
uit 7 
uit 6 
uit 6 
uit 5 
uit 7 
uit 5 
uit 6 

15 uit 9 
13 uit 8 
11 uit 8 

8 uit 8 
7 uit 8 
6 uit B 
6 uit 8 
6 u.it. 8 
4 uit 7 
4 uit 8 

12 uit 7 
11 -uit 6 
1 o· uit 7 

6uit 6 
6 üit 7. 
3 uit 7. 
3 uit 7 

· 3 uit 7 

29t b.p. 
28 b.p. 
25f b.p. 

\ . 

C4 staat met de Amstel 2 en Sloterv. 2 
onderaan en moet beslissingswedstr�den 
spelen. Er degradeert 1 tientolJ 

Op 21 april wordt gespeeld de wedstrijd 
de Amstel 2 - Slote�v. 2� Do verliezer �an 
deze match speelt op _ _.vrijdag 6 mei tegen 
Caissa 4 in de sport_ti�'ï:2;'�B"t:--wiiit-ë4-ëia.[1 
rs-ëi8'-zääi<-5ë8ïië-t;0äntclë-t� g 8 n part�j 
heeft den-2 x verloren an-is gedradeerd. 
Verliest C4 dan moet er nog een 2e wed
strijd gespeeld worden. Mogo_ het au.de vuur 
van C4 uit het vorig sei�oen weerkeren,al 
is 't maar voor ��n keer! 

C4 mannen "':' 6 mei vrij houcJon; er komt nog 
een uitnodiging! · ··· - · · 

Vakantietijd: �Ju al vermeiden we,dat .er in de maand juli geen clubavondcm 
------ ----worden gehouden -

de dinsdage'n .5 , 12 , 19 en 26 juli vallen dus uit 

· ·- / 



STANDEN BONDSCOMPETITIE 
______ .... '""11' ________ "" ___ _, .... __ 

hoofdklasse: (eindstand) ---",..�.,.-----
� /2 T1\L î 7 4-�2-1 10 39t (K) • 

1/2 Caissaî 7 4-2-1 10 38·L 
3 A 1 veen2 7 4-1-2 9 . 41 

TAL,. kampioen né1 qeslissingswedstrijd ·tegen C 1  
· .( 5t':"4t). Dnderin';eeri hevige degrada:�iestrijd. 

·4 M1 datn 1 7 4-·1-2 9 38t 
5 P�i:lCCo 1 7 ·3-0-4 6 32 

6/7/8 \·Joesp1 7 1-2-4 4 29 

E+ zijn 3 kandidaten: de Pion w�nt van US 2; 
Weei;;p wint van d?' Pion ; rest nog de lrJedstrijd 
W ee�p - US 2 .Als US die wint,beginnon we weer 
opnieuw. 

6/7/8 Pion 1 7 2-0-5 4 31t 
6/7/8 US ,2 7 2-·D-5 4 30 

C 1  --

overg�klasse B: (eindstand) ---------------
L V ictory 1 6 5-0-1 10 35. 
2o No\rJ est 1 6 4-1 "-Î 9 34t 
3. \.tl t meer 3 6 4-0-2 8 34 
4. VAS/ASC J 6 3-0-3 6 29t 
5o Memo 4 6 2-·1-3 5 29 
6" Caissa 2 6 1-1-4 3' 2st 
7o A 1 voen 4 6 0-1-5 1 22t 

Persoonlijke resultaten in C1 en C2 ----------------------�---- -------
Harish 5 4-D-1 '-J BO% 
Jansen van Ga1en 7 5-1-1 r,-r 79% 
Leijen 7 4--1 ·-2 '1,:> 64% 
Roos B 4-1-3 '1,) 56% 
Broers en 8 2-4-2 y 50%· 
\;an r- .• tJlJ zen 4 2-0-2 t 50% 
v.daVos 8 3·-2-3 f.j 50% 
Dirks 5 2--1-2 i,'( 50% -
Nusink /\ . B 2-3-3 l,S" 44% 
Eijgenbrood jrn 4 1-2-1 l. 50%' 
5w3rt- 4 2,..0-2 "2 50% 
Nusink M. 4 ·1--1--2 ll 38'/o 
Kappdhof 2 0-1 ·-1 'h. 
de Leeut.ve 1 0-1-0 'h 

. v�Steden î 0-1-0 'h. 
Ignaci.a 1 0-1-0 l/i. 

Ji.:insen 
... 

mw" 1 . 1 ··D-0· 1 
v" DU k 2 0-0��2· 

_________ ...;._ 

80 33-20-.27= 547� 

aantal gebruikte invç:ille11s: 16 

( K) 

( D) 

Op �et nippertje een ontsnapping aan dü degra
datie voor C 2. Nü al weten we,dat C2 het komen
de Seizoen sterker uit de bus zal komen. 
Victory 1 werd kampioen; C2 verloor van do kam
pioen met 5t-4t. ( ! ) 

C2 Knop 6 4-1-1 4/ 75% --
v.Steden 5 2-2-1 3 60% 
v.Hulst 6 2-3-1 l� 593 
Kappelho� 5 1-3-1 l!"� 50% 
Nusink M. 6 1 -3-2 iY, 4 1  % 
de Vreeze 6 2-·J-3 t'/llt19� 
de Lee uwe 5 2-0-3 't 40% 
de Boer 5 1-0-4 l 207� 
Zonj es . 5 0-0-5 ó 
v. 't Riet 2 0-1 •1 'h 
Baars 1 . 0-1-0 1/\ 
v. Dijk 1 Î -0-0· l 
Lange 1 0-0-1 
Oranje 1 0-0-1 
Peters 1 0-0-1 
Reinen 1 1-0-0 l 
de �'liinkel 1 0-1-0 'A 
Ignacia 1 0-0-1 
mw. Jansen 1 0-1-0 %. ---------

60 1 7 -17 -2 6 ,,. 42% 

aantal gebruikte i.nvallers: 11 
-----c�---f't• ______________________________ ..;... _________________________________ .._ __________ _ 

.BESTUURSMEDEDELINGEN: 

Nieuwe' leden: M"R.J.D.van Daalen - J.A.BaldeF - K.de Graaf (terug van w.eggeweest) 
J.JoVennius - R. de Klerk - H.J. Louiszoon - J.�owitz 

��l:!(�}etfä: Hçirtelij k welkom! (enkelen draaàien al enige weken mee) 

Bedankt: L.B.de Boer (verminderde belangételling) - P.Borst (werk) - P.H.Veenin� -
J.L.Wiebenga (te druk) - J.Red�l (naar Mémo) - H.Wijghel (met de noorder
zon vertrokken) 



'· 
HET CLUBSNELSCHAAKKAMPIOENSCHAP 
==�============================ 

titelverdediger: Jan Leijen ---�-----------------------

a"s. Dinsdag (26 april) starten· we met het snelschaken. Op die eerste sp:::,;lé:\:cnr] 
worden de aanwezige spel�rs ingedeeld in pouleè,tenzij ze de w.l. meedelen ,dat ze 
niet ingede�ld wensen te worden. Bij het binnenkomen meldt iedereen zich· bij de w.l.; 
als bewijs van deelneming wordt dan een re�lement snelschaken uitgereikt. Neem dat 
reglement good door v66r we beginnen. 

Hot aantal poules is af'hankelD k van het aantal deelnemers ( sters). Hst maxim::n::l 
aantal spolers in �6n poule bedraagt B. De spelers worden naar speelet�rkte gelijke
lijk over de poules verdeeld. Het aantai bohaalde punten in de voorronden bepaalt do 
plaats van de spelers in de eindronden. 

Op de 2e avond worden de eindronden_ verspeeld. Het. aantal poules is gelijk aan 
hot aantal van de 1e avond. Da winnaar van poule A,waariD de spelers met de meeste 
punt8n uit do voorronden geplaatst Worden,mag zich snelsch�akkampioen noemen. Hij/z� 
verwerft de wisselbeker. 

' 

Voor elk van de eind poules zijn een nantal prij zen beschikbnar. 

Elke speler(ster) krijgt 10 minutsn. bedenktijd; een partij duurt dus maximaal 
20 minuten. 

·Om precies 10 o0er 8 worden de poules gereedgemaakt; zorg dus,dat u op tijd bi�nJn 
bent. Omëiät-ë'r-äën-bB'jjaäïëië-I:[iï(qûä-spêëïstG'rk'tëT-rn-ëiê-indeling zit t is het· niet �10�:p
lij k oen te-laat-kamer �lsnog in te delen� 

Verleden jaar hadden we twae,gez�llige avonden; we rekenen daar weer opt 

Auto�ezitters mbeten vooral tijdi� van huis gaan; d� Rustenburgerstraat wordt 
vrij v;;;-;:;·-;;;-ü"töï�-Çjë�aakt 1 omdat het kruispu-nt C-eintuurbaan/Ferd.Boli:d:raa·t; 'L�o:r:'dt opge
broken;de Rustenburgerstraat en d� v.d.Helststraat (gedeelte) worden ai� omloidings
route gebruikt. 

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

IS SCH/\KEN NOG �vEL ZO' �J KDNINl<LlJK SPEL? 1 • . 
--------------------------------------� 

{Il zetten we·. achter het vraagteken 11 jéJ11 dan merken we op, dat de grote schakers 
zich nü.ot als koningen gedregen� Lees in de pers· d.e verhalen maar over de. diversµ 
kandidat.entournooien. De roep "sport verbroedert11 is. al lang verstomd; je zou haast 
uitroepen 11sport verloedertn, 

In hst kandidatentournooi in Italië zitten Petrosjan en l<ortsnoj dagen t.egenover 
elkaar,-kîjkcn elkaar niet aan en zeggen geen woord tegen elkaar;ze gunnen elkaar het 
licht ih de o'gen niet, In 5ch3kend Nederland lez·en we, dat alle broodnodige coversa-
tie via de hoofdscheidsrechter loopt. Zo in de trant van: hij zegt,dat-ie remise,aan
biodt,wat moet ik tegen hem zeggen? 

Portisch wilde stoken,omdat een tetterend Leger des Heilsorkest,de partij vrolijker 
wilda maken,dan die tussen Petrosjan �n Kortsnoj� Na een verhuizing wilde Larsen 
weer ander licht,maar Portisch wilde geen ander licht. , 

Mecking,die in Luzern tegen Polugajevski speelde,gedrueg zich als Bobby Fischor 
in het klein.Hij zag de ober voor een Russische spion aan pn hij belde midden in dd 
nacht Jan en Alleman op,omdat hij spionnen op het dak vermoedde. 

�vat ben ik blij, dat ik gsen groot schakel!' ben;wie weet h?e ,ik me zou goclragen ! ! 
x-x-x-x-x 

Laatste nieuwe: dr0 Jan Meijer,Caissa-lid, is chef-de-bureau op het KNSB-buroau;nog 
---------- -----

wel tijd�lijk,maar • • •  wie weet! Gefeliciteerd ! ! 



DE GESCHIEDENIS VAN CAÎSSA - de jaren 156 -'61 (II!) 
----�----------------------------�--�------�--------�-

w� ware� hoopvol aan �et 2e lustrum begonn�" n,maar"een d�amati�ch.lederivêrlie� 
bracht de club op de rand van de afgrond.Het lede"htal d<;laldi;;l tot 22. In'56- werd f 5.-:
uitgeloofd voor elk lid, dat �.érd a·angebracht. Met art.;4 vàn de sta�tuten (mfri. 18 jaar) 
werd de hahd gelicht en iater werd dit art. afgeschaft. Januari 159 bracht 'de ommekeer 
en het ,ledental liep op tot 4Ó. Na precies 10 jaar was .het"aantal weer gelijk aan dat van 
het begin • .  ( 156: l.§. - 157: 27 - '58: 22 - 159: � - 160: 31 - 161: � ) 

-

Wiss.e],_ih,9_,eFl in het. ledenbestand 
In de periodé 151-156 daalde het ledental van 40 naar 26.0ver die periode vermeldt het 
clubblad 6'6 namen van leden.Door de beperkte uitgave van het blad ,moeten' er veel meeF 
mensen lid geweest zijn zonder dat dit is vermeld. Hiervan· schat ik het aantal op 14. 
Het aantal mutaties'\,10rdt da,n: (66+14-40)+(66+14-26)= 8'4 mutaties. In de 'periode 1561 -
'61 gaan we van 26 naar 40 leden.Dan noemt het, clubblad 61 namen.Daar maken we 70 van. 
Het aantal mutaties word� dan (70-26)+(70-40)=74. Dat wordt samen over 10 jaren onge
veer 170 mutaties en 85 personen,die lid worden en weer vertrekken.Daarbij zitten niet de 
mensenidie 1 of 2 keer komen kijken bm 1t te proberen. In '56 waren er van de eerste le
den nog 16 over en in 161 nog 11. In 161 waren er nog 1 8  leden over vaQ 156. In april 157 
verschijnt er voor 't eArst een vrouwspersoon op de club.Het blijft bij die �ne keer. 

Bon*dss:;om.P�tî tig_ 
ovérzicht van de"Toen en Nu" leden van 156 - '61 totaal van '51 tot t 61 

------------- ---------"-------�-�--

· Eijgenb:r;-o-od 
de Jong 
Broersma 
VëJn Hulst 
Neidig 
Barendregt. 
B·ooyenga (nu: erelid) . 
V';.Oostveen 
v.Steden · 
Alberts 
v·. 1t Riet 
v.d.Vos 

overzicht van de tientallen 
'"!'------"..,--------:-------------

12 uit 
11 uit 
15t uit 
2ot uit 
1.3 uit 
15 uit 
13t uit 
1 3t uit 
1 ot uit 
1t uit 
2t uit 

1 uit '2' 

21 44t uit 69 
32 24 uit 66 
31 31 uit 65 
29, 36 uit 59 

29 29 uit 57 
28 - .. 23 uit �6 

26 21 uit 44 
25 17-l uit 33 
22 1ot uit 22 
10 1t uit 10 
7 2t uit 7 
3 1 uit 3 '2' 

C.î was gedegradeerd naar de 1 e kl€jSSB en speelde daar 68% - 47% - 6n6,waarmede C1 
in 159 promoveerde naar de hoofdklasse. Toen 57% en weer degradatie in '61 met 3M&. 

C2 in de ·3e kl. met 56% - 51% - 34% - 52% en in 161 promotie_ naar de 1e kl. met 66% 
C3 eindigde in 160 en 161 in de 2e kl. op 44% en 48%. 

· · · -

Van '51 tot 161 speelde Caissa 1550 bondswedstrijden en behaalde 756 bordpunten = 49% 
C1 promovE;erde en degradeerde 2 keer; C2 degradeerde 1 keer en promoveerde 2 keeJ!'. 
C'I had het hoogste teamresultaat in 156/157 met 68%; C3 het laagste in '51/'52 met 29%. 
Ï56/'57 was ook het beste verenigingsjaar met 62% 

��-��g���!����:�( 
Van '56 tot 161 speelde Caissa tegen: VVGA,VAS,SVWA,WGM,DDS/SVB,vJSÇ,UD,dePiC:n,ASC,j).$·\'./Û,�, 
S�?J:f, de l\mstel,SCHIC,Zuke'.f,tort,Maacabi,Het �W-\"/eulen,ASK,totaal 17. Daarvan zijn er 

_nog over: 7; 4 gingen een fusie aan en 6 clubs verdwenen. 

Q.r:is _ è::J,.Lj.!?Qla.Q_ 
Onder redaktie van Eijgenbrood verscheen het clubblad in de seizoen·en '56/�57 t/m 

160/'61 achtereenvolgend: 7x-26blz.; jx-21 blz.·r12x-34 blz.;11x-51blz.;10x-45 blz'. met 
de nummering 40 t/m 84. 

{wordt vervolgd) P. Deken 



Q 
!_. CL,UBCOMPETITIE 

:::::::.::::::=::::::======= 

1 o Broersen 
2. Nusink A� 
3o Roos 
4 � Nusink .. M. 
5. Javan Galen 
6� l<appelhof 
7. H·ar'ish 
8. Vod.Vos 

(bij t/m 

2913 
2901 
2894 
2434 
2413 
2260 
2243 

--------------�--------
11. de l<lerk 
12. Leijen 
13. Baa:;:s 
14. Dir-ks 
1 5 • Dek s n \� � 
16. van Dijk 
17. va:i Gijzen 
18,, Vé.ln Hulst 
19. mv10 Jansen 
20. Ignacia 

21" Vennius 
22� Knop 
230 Doken P. 
24·. de Leeuws 
25. Lange 
26. Reinen 
27. Frensdorf 
28·. Zonjse 

2243. 

2211 
2210 
2205 
2178 
21 31 
2127 
2105 
2096 
2072 

2030 
198 9  
1942 
1904 
1 8 8 6  
1831 
1 819 

29. Oranje 1815 

��·!.-�!:!.�:�::���-----�I�� " 
31. d's \Hnkel 
32 •. v "Teeseling 
33·, v·an Stedèn 
34. v.'t Riet 
35. UitervJijk 
36. Bartrnan 
37. Luijken 
3 8.; de Vroeze 
39. Diepondaal 
40. Peters 

178 7  
1738 
1737 
17'17 
1709 
1690 
168 5  
·1627 
1582 
1579 

41. de Vries W. 1578 
42. Louiszoon 1572 
43� Hulsthoff 1550 
44� Silbernberg 1512 
45. Ba�rendregt 1510 
46. Sniedér 1502 
47. Alberts 1484 
48·. M'eij'erink 1482 
49. v0d,Vliet 1423 
50. Zeven 1406 

19/4) 

51. mw. Starreveld ·1398 
52, Neidig 1 396 
53. Cornelissen W.. 1395 
.54. Moes 1348 
55. Schade 133'4 
56�. Balder i326 
57. Nooy 1252 
58� Broersma 1233 
59. Mowit.z 1221 
60� Paardenkooper 1204 
�r;-�;:-5;�;�----------r�af. 
62. van Daalen i18 9  
63. Meijer 118 0  
64. v.Opstveen 1157 
65. Cornslissen H.. 1142 
66. Uitermark 1098 
67� de Jong 1067 
68. �w. Hogenboom 981 
69, Beukeboom 916 
70. de Vries R. 8 92 

71. van Loo 8 51 
720 de Graaf �50 
73. Sarnuels 797 
74. Grünbauer 711 
75. Arends 708 
76. Sewraj�in�h 627 
77. Scheps 598 
----- ----------------------

ONS COMMENTAAR ----------------------------
Nog 3 ronden scheiden Dns 
van het eind Van de win� . . 
.tercornpetitie. Duidelijk 
.is,dat de kampioen te 
vinden is bij de n�s 1-3 
Roos heeft lang aan de 
kop gestaan,maar is door 
verlies (Nusink M.) naar 
de 3e plaats· geduikeld. 
Die Nusink M. is een ge
vaarlijk heerschap,want 
in de ronde ervoor wees 
hij. ook Leij en terug. Kap
pelhof is door een prima 
vorm op de 6e plaats ge
kropen. Zal hij die in de 
de laatste ronden hand
haven? 
In de 2e groep een gezcl
schap,dat er zijn mag. 
Aanvoerder de Klerk heeft 
evenveel punten als no.7 
Deken W. handhaaft zich 
keurig. 
In de 3e groep Vennius 
aan de kop,dio het toch 
wel zwaar tG VGrdur.en 
heeft.· Maar het verschil 
met no� 11 is maar 200 
punten. Frensdorf is or 

weer goed in. Knop,Deken P. en �e Leeuws tronen te laag. 
Ook Roinen doet het goed. Winnen van de voorzitter is 
geen kleinigheid. 
In de 4e groep de Winkel aan kop,die toch wel te laag 
staat ;ook voo·rzitt·er van 'Stede·n staat beneden z�j n stanr:: 
op de lijst.D� Vreeze i� afgezakt,maar Uiterwijk en LuijkGn 
doen het leuk! 
Onder de 40 zien we een leuke plaats voor nieuweling 
Louiszoon ; Neidig en Cornelissen W. draaien moeilijk 
(52 + 53); van Daalen (62) komt aardig op toeren,tsrwijl 
van Loo zich duidelijk losgemaakt heeft van de onderste 
plaats. 
In de stand is niet verwerkt de uitslag van de partij 
van Hulst-Knop (19/4);geen briefje ontvangen. 

Er liggen nog 8 afgebroken partijen,die voor de laatsto 
ronde op 24 mei uitgespeeld moeten zijn: 

Eijgenbrood-de Leeuws 
Leijen-Jansen van Galen 
Leijen-Broersen 
Broersen-Nusink A. 
Jansen van Galen-Nusink A. 
de Jong-Cornelissen 
Snieder-de Vries W. 
de Vreeze-Pdters 

,i 
. " 

;-

) 



p�:irtij uit beslissirigswedsb:ijd Caissa 1 - Tal 
�---------�--------�--------------------------

wit:' �lb1:3rt · hiart: E;ij genbrood j r 
1. d4 - e6 2� c4 - d5 · 3. Pf3 ,-.Pf6' 4. Pc3 - Le7 5. Lg5 - O-.O 6. e3 - h6 

J �· 

7. Lh4 - b6 s: Tc1- Lb7 9� cxd5 - exd5 10. Ld3 - Pe4 11. Lxe7 - Dxe7 12. O�O - c5 
13. cixç5 - bxc5 14 Lb1 - Td8 15 Dc2 en zwart moet nu het veld h7 in de gaten houden - ·  
Pd7 16. Tfd1 · - Pdf6 17. Pfd2 (?? ) - Pxf2. (een paardoffer) 18. Kxf2 � Pg4+ 19� Kg3 

"'(terug naar.de onderste lijn betekent de ondergang) - Dxe3+.(een twl3ede paa0rd·wordt aan
geboden,ma�r wor�t geweigerd;terecht,want de koning loopt mat met LcB+) 20. Pf3 - P�6 
(moot w�l ivm de.dreiging Dh7+) 21. h3 - d4( ! )  22. 1e1 - Ph5+ 23. kh�'.�·Df4+ 24. Kg1 
- g6 · (�lweer tegen de dreiging Dh7) .25. Pe2 - Dej+ 26. kh2 - LxPf3 27. gxf3 - Df2+ 
(de . 1--1urger komt' nader) 28. Kh1 - · d3 29 • . Dxc5 - Df3+ (natuurlijk 'geen ruil der dames) 
30. Kh2 - dxe2 (paard ter�g) 31.Tc3 (wit �ringt zich los) - Df4+ 32 • .  Kg2 - Td1 33. Df2 
- Dg5+ 34. kh2 - Te8 · 35. Txe2 - Txe2 36. Dxe2 en nu rekent u op Dg1 mat, maar de tijd� 
nood �o�ii een roetmopje op deze fraaie partij;zwart ziet het niet in de haast en speelt 
Txb1 37. DeB+ - Kg7 38. De3 - Txb2+ 39. Kh1 en Dg2 mat. 

J 
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