
f '' 1 : 1 � 
) 
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ir. de Vassystraat 12 - PETTEN ------------------------------

mw. E.Hogenboom - penn.mr.esse 
gemeentsgiro C 2882 tnv CAI55A --------------------------------

socr/w.l. W.Eijgenbrood 
tol. 02268 - 1806 

clubloka�l: van Ostadestraat 153 - tel. 723917 

maandblad no. 225 - februari 1978 ---------------------------------

Jie bint gok!' Dat werd u�v redakteur toegevoegd op het dorpsplein van Petten, dot 
de v.JOidse naamnPlein 194511draagt.Dat gnat elke week in Amsterdam schake·n,terwijl hij op 
zijn pantoffels, 50 stappen doende, naar de Pettense schaakclub kan gaan. Ja, 60 km 
rijden of 50 stappen doen. Op je pantoffels. Hot hele bestuur van de 115trandloperii is 
al op visit� geweest in de Vassystraat. Maar ze kregen nul op het rekest. 

Je gaat jezelf dan wel afvragen: waarom? Je kunt niet zo maar even een streep 
,_halen door een 30-jarig lidmaatschap. Je hobt het wel en wee van de club meegemaakt. 

}e hebt voor de club mogen werken. De sfeer in de club is goed. Wat doe ja dan? Kort 
�rnaar krachtig: voorlopig blijven. Voorlopig1want de jaren gaan ook tellen.Maar een mens 

is not zo oud als hij zich voelt. 

Laten we maar gauw eens gaan kijken naar dat degradatiespook,dat wa buiten de 
deur wilden houden�(Zie het hoofdartikel in het januarinummer) . Nou,dat spook heeft 
een stevigs poot tussAn de deur gezet. C1 speelde twee keer en verloor twee keer; C2 
speolde twee keer en behaalde 1 puntje i. p.v. vier! We zitten dik in de gGvarenzenos. 
C1 hooft 3 punten. uit 6 en moet nog t\i.1ee keer sp.elen; C2 heeft 3 punten uit vijf en 
moet ook nog twee keer spelen. C1 speelt twee keer tegen mode-degradatie-kandidaten; 
het hoeft dus alies in eigen hand. C2 tegen 66n degradatie-kandid�at en tegeo de a.s. 
kampioen. Do andere teams zweven in de midde�moot. Nee,hot gaat ons niet naar den 
vleze 1 i(ij.k de diverse standen maar eèns na l 

In de clubcompetitie is het bovenin stuivertje-wisselen. Nusink flil. hooft v.iekenlang 
de lijst aangevoerd1maar Broersen en Roos wisselen elkaar nu af op de 1o plaats. De 
strijd is zeer interessant. 

W� gaan spannen�e weken tegemoet. Zet 'm op Caissa. Trek de poot van het degra
datiospook tussen de deur uit en smijt die deur dicht. Aan zulke spoken hebben we gocn 
boodschap ! E. 
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12 december 1977 
.�1'.l_s:t:o!:v�G��n� _ _6 _:"Ç��.ê..2--�� 
stand was: 4-4 
Howitz W-t 
Prrnrdonk. D-1 

Paardenkooper haalde een 
�§n binnen en Mowitz 
kreeg een tolofonische 

1 1 remise. De oerste punten 
42�52 zijn binnen, maar · ·'· · ·  

J.._j.o_n�y_�:i;fa� 197_!:! • • • • •  lees verder • • • • •  

eaissa 5 - DWV 1 : 5�-4� 
------� �--�---·�----�--�:'...L� 
Balde� 0 es nam met �én gewonnen 
i·leij m::ink 
Schade 
Mowitz 
Brol:Jrsma 
Albo:;:-ts 
Hulsthoff 
de Jong 

Uiterrnork 
Zovon 

1 2-
0 
1 
1 
0 
1 
1 
0 
1 

wedstrijd geen genoegen an 
plakte er meteen een twee
de achteraan. Het toch 
niet zo zwakke DWV 1 werd 
geklopt. Keurige overwin
ningen van Mowitz, Broersma 
Hulsthoff, do Jong en Zev.en: 
+ oen remise van Meijerink 
leverden aoldJende punten 
op. 

2 _ _...ia.n"u..a.r?-.J 9]8 
!ii...!:j�Y.:·::!_o_npam 1 ::_ eais� 6t-3t 

Nusink . M. 
Bro,ersen 
Roos 
Nusink A. 
Swart 
Ja van Galen 
Harish 

Kaprolhof 
van Hulst 
van Steden 

0 
0 
1 . 
0 
0 
1 
� 2 
0 
1 
0 

Het�ongeslagen N1dam 
bleef ongeslagen. Inval
ler van Hulst speelde 
vooruit en scoorde een 
punt. Hij gaf daarmee e1 
een steuntj� in de rug. 
Alleen Jansen van Galen 
en Roos deden er een punt 
bij en Ha�ish een t. De 
rest liet het helaas af-
weten. De toestand voor 

e1 wordt nu wel penibei. 

Snieder 
Petors 
Si�bernberg 
de Vries \-}. 
Barc::ndregt 
eornelissen 
Bartmon 
de �·finkol 
Louiszoon 
Meij or 

t 
1 
1 
1 

H. 0 
1 2 

0 
1 

Een stevige overwin
ning Vbor e4,dat het 
1t beste doet van alle 
eaissateams. Zes over
ningen en 2 remises 
moest de_ zwakke tegen
stander ons toestaan. 
De Winkel,die studeert 
maar wel op vrijdag kon 
spelen,vierde zijn her
optreden met een 1. 

Alleen eornelissen H. en Louiszoon gingen 
met lugen handen heen. 

17 januari 1978 
_e_3�-�T_A_L�5�����-6t�3± 

Deken P. 
Deken W. 
Reinen 
Frensdorf 

Uiterwijk 
Diependaal 
v.Teeseling 
Mollema 

t 
J_ 2 
0 
1 
1 
t 
1 
1 

mw. Starreveld 0 
Zonjee 1 

De kapborden deden het 
maar zeer magortjes. _, 
Et'.3n punt uit 3� M��;r·,.- · 

ala, de staart deed 't 
goed. Zonjee blijft het 

in de bondscompetitie 
goed doen,Roinen en 
mw. Stnrrevold keerden 
hier met lbg� handen 
huiswaartsw D� Vreeze 

\' .• · . .  ,. was met vakantie en zijn 
vervanger Mollema deed het prima. 

17 .januari 
TAL 2 - C2 
vain Steden 
Ignacia 
van Hulst 
de Lee uwe 
Oranje 
Knop 
Lange 
Mowitz 
Meij erink 
Baars 

19_:@ 

0 
1 
t 
0 
0 
t 
0 
1 
1 
1 

5-5 
Een wonderlijke wedstrijd. 
N� 1t uur spelen ston
den we met 3-0 achter. 
Öez� achterstand liop 
op tot s�1 en wo meen
den dat het toen wel 
gebeurd was met e2. 
Maar we hadden ovor 't 
hoofd gezion,dat er 2 
invall�rs uit es waron, 
die hun optrodon in C2 

wel wilden vieren. Ze (Mowitz en MoijBrink) . 
wonnen beide en met de �nen van Ignacia sn 
Baars werd de eindstand toch nog 5-5. Allo 
hulde aan de twee e5-ers,die geknokt heb
ben als leeuwen. Meijerink had er zelfs twoc( 
avonden voor nodig!!! 

äJ!i_nuari 1978 
_e_2_-_N_i_e _u_w _W_e_s_t_1 __ : __ 4�::z:: ... 1 ::.SJ: 
Ignacia 
van Steden 
van Hulst 
DBken P. 
Baars 
de Leeuwe 

Knop 
Oranje 
Lange 
de Boer 

."; 
0 

Oranje had oen11makkelijko" 
avond, want zijn tegenstan
der ging in eon veel bete
re stand door zijn klok. 
Lange,nijdig op zichzelf 
trok van loer en scoorde 
do tweede �énF Vijf remi
ses on twee nullen van 
van Steden on de Leeuwe, 
brachten ons niet verdor 
dan 4t-5t. 
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Lei.ion 1 
r�usink M o 
BroGrsen 1 
l<appolhof 0 

De tweede cupwGdstrijd tegen 
een tegenstande�idi�-twee 
klassen lager speelt.� D·at 
vnrkentje zoud.en _wEi, wei·, 'even 
wassen. Maar • • •  · :na de e"árste 

zitti'ng kwamen. we thuis met eEJn' 2-.0 · aqhter 
stand. Nu waren de perspektie,ven n·;ret "on
gunstig • .  Als J"�ijon en Broer§') en zouden' 'wi'n
nen1 zoudeh w�.PQk de �Grde ronde haleh� 
•..iant bij oen .2-2 .. uitslag beslist h1;3t ee.rste 
bord. Aldus geschiedde en we kwamen er dus 
met do hakken over de sloot. 

In do volgende ronde spelen we tegen 
. dG winnaar van De Pion-Nieuw West. 

Roos 
Nusink .M.' 

>Broersen 
Ignacia "". 
Nusink A. 
Harish K. 
Ja 'van G·a 
Kappelhof 
Leij on 
van Hulst 

. ' 

D · · Een wedstrijd van kleine 
'o · ·. · miss.Brs en grote missers. 
1 .. .  Roos stond'goed tegen de 
'f . ' " 1.1be:ruchte11· M-irk·Ü�-, maar 
0 groep op het beslissende 
0 
0 .· 

t 

moment mis.Dok onze andere 
corifee§n deden het niet 
best. Broersen maakta,een 

t ·.eind aan zijn slecht s.ei-
1 2 

lid ( CZ )· bond 
invollei9 van 

.zoen ;hij was de enige�die 
.Won.Van Cleef,eens Ca�ssa� 

H.arish aan zijn zegekar." De 
Hulst en Ignacia ba.akten re-

miss. Ignacia �oest met een kwartier�ch� terstand voor Swart invallen, die vers.tak 
·." m.o.es-C laten gaan. Die invalpartij kost.te 

-· o�� · een ste'rke CZ-speler, want Igancia mag 
nu niot meer in CZ spel'en. Dat

. 
is0 een gro

te togenvc:?ller. 
Äl �et al moot�n w� nu geducht o� onze 

tellt::m passen. , 

Balder 
Movlitz 
Hulsthoff 

1 
1 
t 

Co:cnelissenH 0 
Moes . .  , 1 
PaardcnkooperD 
Uitermark 0 
Zeven t 
do Vries R 0 
v.d.Vliet t 

Een verre reis naar · 

Uithoorn,waarover team� 
leider· Uitermark· het voi-
gende seint: ., 

Iri Uithoó�"1� :t:C;:j:(i C5 vol:.. 
tollig a�n tegen, Arrïst,ol 2 
vol gÓbde mö�.d. Bij 'çlG . 
stand 4-4 ging· Corn'eiis'.... 
son H. i,n- het ei·�·d.S-pe'l " . 
ton dnder·, wa,árna 'ön':lo ' . · 

\� . ; ·: : 1:. : -.......... !· -". 

bnthousiasto vriend Zevon tegen zijn zin 
toch maar remise act:op'teorde. Eindstand 

1 l. ' 
52-4 :.i in ons · nadeol. , 

L fob:t,lJari 1978 
. C 4 - Ämroba 1 ". 'voorJofa.i..\l 2±.-4± 

· 1 " Barondrcgt 2 C4 moest aantreden t�-
Cornelissen W • . D gen hot op do Ze pl6ats . .  
Snioder, 
de. Vries 
Peters . 
Silbernberg 
Meijorink 
Noidig 
Broersma 
Lo is zoon 

D ··staande /\F1RDBA 1. h/c' 
a� �tonden om half 11 met 

.. , l-'. 2-0 achtcJX: dàor .nodór
af lagen van Moijorink on 
0 " Cornelis sen \�. Ba ren
t dro�t on N6�dig V�og
af don daar elk eon t pnt. 
1 bij en do stand waè 1-3. 

S�ioder logde het lood-
je (1-4Y,maar Louiszoon vbnd het wolle
tjes en maakte er 2-4 van . Poters kroeg, 
ondanks e.en slechter·ê stand, remise na 
herhaling �an zetten. ( zt-4-�) Drio afgo
broken partijon,die toch nog wol persrek� 
ti�ve� bieden. Broersma staat in olk ge
val gewonnen. De Vries en Silbernberg 
hebben zwaardei huiswerk! 

. -. 

BESTUURSMEDEDELINGEN: 
==================== 

Nieuwe leden:.: . .fon:tijn: f .• 1-1.,'\. 
ËÖs G. · 

Jodha R.R, 
Ratelband f 

Hartelijk ·welkom! 
Bedankt: lrJ.H.Eijgenbroocl 

E.v.Dorssolaar 

verhuisd naar 
Rijswijk 
adsp.lid 
vorhuisd naar 
Breda 

Lede'nbestand: 86 senioren 
18 adspirante� 

104 

.Niemarid �eldde zich om ee� camp.partij 
.bij ·samuels thuis tè spelen.' 

··, . 
. . . 

't6estand 0a� onze vrisnd van 't Riet: 
' ".,; lic:f:i.a'�ylij'k: goed 1 

' · gc38steliJ'k · : totaal. in de war 



STANDEN� 
__ ..... ____ . 

, ... ,. 
h.o o,_f_�J<)-.5!.�.sll:: · 

. 

1 • 

2-. 

3· . " 

.4·. 
5· • 

6 .• 

Niouwendam 
Maccabi __ 1 
f\ 1veeri 2 · 
TAL 1 

VJe_esp 1 
Merno 3 

7 7-0-0 

6 4-1 -1 
-· 

. 6. 4-0-2' 

6 3-0-3 

6 2-1-3 

7 2-1 -4 

14 :C K) 
9 

. 8 ·-

6 
5 

5 

(' " 
overg�h��kl�s�� A: 
------------------
1 ·• VAS/ASC 3 4 4-0-0 8 
2. Nieuw West 1 5 3-1 -1 7 
3� De Pion 1 4 2-1-1 5 
4. TAL 2 5 2-1-1 5 
5� .T.Lasker 1 5 1-2-2 4 
6. DCG 1 5 1-1-3 3 

---�------------------------------ �=-�:���:-;--------�--�:;:;---; T. A1vson 3 6 · 1-2-3 4 
s. C.aissa 1 6 1 -1-4 3 .B. VVGA 2 5 1-1;_3 3 
9. viët;:r�-1 6 1-0-5 2 

. Niouv.iendam werd op 3 febr. kampioen door 

. 'n ovorwinning op A1veen 2. Onze felicita
ties. De stand onderin is opgemaakt aan de 
hpnd van prognoses. Komen die prognoses 

,niot uit1dan k,an de. toestand voor C1 al
lGon mGar ongunstiger worden! 

nog te spàlen: Weesp 1 C1 
C1 Amstelveen 3 

2e kl«rnse A: 
--·----------

1 · • PCB 1 4 4-0-0 8 
2·. /\mroba 1 4 3-0-1 6 
3 · . f'Jiomvend.4 4 3-0-1 6 
4'. Caissa 4 4 3-0-1 6 
5·" Pion 3 4 1-0-3 2 

6 • Us/W1S 5 4 1 -Q -3 2 

T. Ef·;PS/H�iJP 2 4 1-0-3 2 

2 .e klasse D: 
---------- --
1 • Memo 6 4 3-0-1 6 
2. Raadsheer 2 4 2-1 -1 5 
3. D.W'meer 5 4 2-1 -1 5 
4. L.C.K. 2 3 2 ... 0...-1 4 
s·. Amsteltoren 4 2-0�2 4 
6. Caissa 3 4 2-0-2 4 

."." ...•. ··.: 

2e klasse B: 
________ ,... ___ 
1 • DOS 3 5 4- D-1 8 
2. Dosten/Toren 5 4-D-1 8 
3. DCG 2 5 4- D-1 8 
·4. A'veen 6 5 2-1 -2 5 

s. Amstel 2 5 1-2-2 4 
6 .• Caissa 5 5 2-0-3 4 

7. - �VI: 2 5 1-0-4 2 
s;-i\ïii8tüI\iöëiï_7_4--ö:ö:4----ö s:-nwv-1-----------5--ö:1:r---1-

Behalve C4 zweveh alle C-teams in do buurt van de streepjes- oftell'ICÜ degradatie_( .• 
zone. Vfo moeten jnren terug om zo 1 n toestand nog eens te zien. Toen zijn \.Je er bovenop 
gekomon en dat zal ook nu gebeuren. Maar do klok staat wel o� 1 minuut voor 12! 

Wo habben nu 36 �nvallers gebruikt1we�r een respectab�l aantal. C3 kwam hei meost 
vollc;dig op, gebruikte 3 invallers. Er se hij nt daar een gezonde sfeer to

. 
zijn! 

1;lo nuderen het einde van de; competiti·e. De tandem nog even op elkaarl 

,. 
UEJ15TRLJDAGEND!!: 

. -. 

dinsdag 14 febr. VVGA 2 - C2 
donderdag 16 febr. Probleem 3 - C 3 · 

dinsdag 21 febr. Weesp 1 - C 1 
donderdag 2 mrt. O�sten/Toren 1 � C 5 

vrijdag 10 mrt. ··· A1veen T - C 4 
dinsdag 14 mrt. C 3 - VJatergr.mee:r 5 

) h . d t 'd 2 t U1SWG s riJ en 
dinsdag 14 mrt. �· 1 - Amstelveen 3 
dinsdag 21 mrt. C 2 - Elsevier/VAS 3 
diiisdag 2 8 mrt� C 5 - DCG .2 

dinpdag 4 apr. _Ç 4 - Nieuwe'.ndam. 4 
m_aandë)g 1 D. :apr. Amsteltoren 1 - C 3 

einde 



C. lub co mp e.td_ i.((_ ;. 
� . . . ... . ·.·.· . . . . 
st��d b�gew��kt t/m ·7'f�br. 
-·-�--------·:":-�.-\.""'."."'."."'-""!'",---�--1'. Broers en . '.·1· B55 

2·. Igna cia 1709 
3·. Roos :. 163.5 
4'. r·lUsink · M . , . 15.�8 ' 

' ·" 

5·. Ksppolhbf . 1589 
" 6·. DGkon P.." 157-5 

,7" Loijon 152B 
. 8·. ·Dirks . . .. 

. Tr:··�:ï-iüïst-.--.... --1435 
1 2-. vr:i.11 Steden 14?6 
1 ,3._ Nusink A. 1 '400 
14·. ;Balder 1329 
1 s.-� Hati·sh 1323. 

) 16'."Ja·V.. Galen . 130B 
17. Snioder 1302 
1 s·. "do Vries•. '1J 1270 
19� lJ i to n..iij k · 1259 

··; ,;, 2 0:". ; d 13 l<lerk 1251 
2r:·�i:i�f;;;-------1241 

· · 22·.:'fü1nrs · 121 B 
23·.:.:· cle Loeuwe 1217 
24-. Silbor�berg 1213. 

. ".zs-. Frensdorf 1204 

·� 

26. 
. n·. 

2B·. 
29-. 
30·. 

1-'lmJitz 
Ilarondregt 
lloinon 
Moijerink 
Eij g onbrood 

1196 
11 BO 
.1179 
1141 
1136 

-----�---------�-----31'. Doken w. 1 '130 
32·� r-'lollema 1 075 
33·. Cornelis s. '1J. 1063 
34._ Ornnje 1057 
35:. Lbngo 1 051 
3 6'. v.Teeseling 1 050 
37'. Zonjoe 1050 
3B·. Knop. 1045 
30· 7• Ilartman 1029: 
40 · · do Vree ze 1 000 
4f'�-m��;;;�;r;;·;ï---:·961� 
42·. Lic 953 
43·" Hulsthoff ·•\ 923 
44·. Hogenboom 908 
4�" vah Daalen 90� 
46'. rmtJ'. Doken 900 
47� mw. StarreveldBBB 
48-. Moes '878 
49-. Neidig 85B 
50 • .-./Uberts 647 ---------------------: . . 

. " 
51  •" Broersma 798 On� . �ó�mçntaar:' Het is 1m toch 
52; Corneiis�. H. 793 �;�;-��IG�E;�§roerse� staat weer. 
53-. Meijer 781 bo0enaa�. Nog steeds troont Deken•P, 
54. S�had� 771 tussen di sterken. J�n Leijen is ook ' 
55 

.
• de Jong 760. weer thuis. Nusink A" is evon van 

56� de Boer 754 èlag,maar ws verwachten hem spoo-
57� LoLliszoon j29 dig· t�rug.Hulde voor Igna�ia.die 
58. Ratolband ('714) taa:j_ doorknokt en het wol 'makon 
59. Uitermark. · 728 · zal! Dat de 11oudjes11 het nag best 
60. Bos 674 döe�1bowijzen v�n Hulst en van Sto-
6T:-P'��rdenk;;c;p�r-673 don • .r n. de 2e groep no.9 steeds· 
62� mw. Hogonboom 672 Balder (C5) sn Snieder (C4).Het �s 
63. Rietveld 668 fijn, da.t vec:ilbelovondo j ongeron om-. . ' 
64. Jodha 666 hoog komen.Da�rbij ook do Vries W. 
65. Zeven 627 (C4·) en U.iterwl.jk (C3). în de 3e 
66. Spoor 602 groep Peters (C4) en Mowitz (C5)� 
�7. v.d.Vliet 599 die de laatste weken uitstekend op 
68 •

. Hardeman 593 ·dreef is. Houeri zo! Van derr nieuwo-
69. do Vries R. 575 . lingen :i,.s Mollema goed op dreef. 
70� GrDnbauer 572 Zonjee v6nd de weg terug na vele 
7î�-C'�ci�vï;cit-----57Î magere prestatic:Js, Lange (C2) on 
72� Oudkerk 545 ·Oranje (C�) kunnen vo�l bete� dan 
73, Harinck 535 eon 34e en 3G� pla�ts. Even do 
74. v,Oostveen H 518 zweep erover.'Hog�nboom stijgt go�: 
75. y.Da�tveen C 504 stadig� Ook n6stor Alborts· blaast 
76. Fantijn. . 500 . .  nog vr�lijk _mee. Ratelband en Bas, 
77. Rijs . 411 pas .enkele weken lid1gaan met 
78. v.Dalen · . 469 �rote stapp�n· d�or de p�rselein-
79 • .  Crusiu_s 435 kast. Houd tjie twee in de gaten! 
BO. Sa�uels 341 Maar oo� Jodha g�at stil en boschoi-
81. B�u�eboom 223 den zijn gang. �e man1waar wc het 
----------�---------- meeste. respekt voor .hebben is 

Beukeboom. Hij spo8lde l 5 par--. Helaas op een laag pitje: 

82-. A�ends tijen �n verdiend� hog �een 
83. v.Dijk half puntje. Als ja.na 15 nullen 
B4. mw. Jansen volhoudt,dan moet'er op �en gegeven 
B5. Sewrajsingh moment een do�rbraak kome� ; E� is 
.86. Swart in Amsterdam een vo�tbalclub OVVG, 
87.de Winkel op volharding volgt. overwinning! 
------------------------Er staan nog veel mee� n�men op de 
·lijst. Ze. allemaal noe'men i,s onmogelijk. v·e1·e 11·s.tillen" · 

·spell.;ln week aan .week hun partijtje .• Zie b"v. de Jong,die 
deze week·77.werd • . Hij is nog steeds een tegenstander,waar 
j� voor moet'oppassen,v.d.Vliet,die op de weg terug is, 
Louiszoon,die dez� week een keuri�e bondsoverwinning be
haalde,Hulsthoffrd�e stilletjes klimt,de Vries R.,die 
week· aan week knokt en, zo vele an'deren. 
We.hebben er 21 ron�en opzitten,er volgen nog 15. rondon. 

-De �eg is'nog lang. Succes 

• '! 

. ; " . . . 

' , 

E. ,. 



Terugblik (periode 1934 - 1951} --
A;;:;ng;zien wij in"Caissa Nieuws:"ondanks 1t voortreffelijke speurwerk van onze archiva:i:·:i.s 

P.DGken weinig bijzonderheden ontmoet hebben ov.er het allereerste begin11ijkt het mij als 
oudste lid van onze vereniging wel interessant enkele herinneringen uit die beginpur·.odo 
aan het papier toe te vertrouwen. 

Ih 1934 kwamen enkele mensen,allen lid van "Patrimonium",de oudste Christelijk Sociale 
Drganisatie,bijeen met het idee om een schaakclub op te richten. Men leefde in die tijd in 
een schaakroes (Euwe-Aljechin).Het moest,hoe kan het ook anders,een schaakclub wordon op 
Christelijke grondslag,want men wilde een club vormen van zoveel mogelijk gelijkgezinden� 
Dm dat -tE:J bereiken moest een adspirant-lid een bepaald artikel uit de statuten kunnen 
onderschrijven.Dit had natuurlijk met schaken niets van do'EJn1maar de visie van de oprich·0 
ters was nu eenmaal zo.Omdat 't clubje maar klein bleef en merendeels bestond uit per-

"sonen,'die elkaar wat hun opvattingen betreft goed kenden,werden de statuten nooit te 
voors2hun gehaald�Tot de oprichters behoorden u.aDde heren Poesiat,onderwijzer; Serlijn� 
drogist;Kamman,groenteboer;van Commen�e,kantoorm§n; de dikke en de magere de Vries,zo 
genoemd van wege hun omvang;Schensema,bode; Harmsen en nog enkelen,wier naam mij ont-
'schoten is"Een lokaal in de Lutmastraat werd gehuurd en de Chr. Schaakvereniging Amste. 
dam/zuid was geboren (6 septo 1934}" 

� 

·Opmerkzaam gemaakt op het betsaan van deze club,besloot ik eens poolshoogte te nemen. 
Van 1t fi�n kwam het ander.Er heerste een prettige sfeer en in 1935 liet ik mij als lid 
inschrijven (mijn. eerste bondswedstrijd spoelde ik op 9 febro 1936} .Het spelpeil stond niet 
ho�g;Dat was ook niet te verwachten. Allen waren wij huis-,tuin- of keukenschakers,die 
nog nooit il'l clubverband gespeeld hadden.De bedoeling was oen leuk partijtje schaak en 1 r 
genoegÏijk onderonsje. H·et systeem-Keizer was onbekend. Partijresultaten werden niet go
hotcbrd�Van ·6en clubblad was'geen sprake.Klokken waren er niet,dat kon Bruintje niet 
trekken. De coht�i�utie bedroeg �6n kwartje per week.Elke speelavond werd door voorzit .. 
ter Poesiat geopend· rriet Sch:ti ftlezing en gebedv Al heel gauw voldeed het l'okaal in de 
Lu·tmastraat niet moer.De financiën vormden het grote struikelblok en daarom vorhuisdon 
wt achtereenvolgens naar de îolstraat en de Dosterparkstraat,waarna we uiteindelijk rus� 
vonden in de bovonzaal van de Quellijnstraat 92. In de benedenzaal had DOS zBn speelavond 
Omdat hc:Jt aantal autobezitters nog niet groot was,brak je zowat je nek ovor do :i:ij0ielen, 
die schots en scheef in de gang werden neergezet. Deze laatste verhufuzing levçrde ons 

··een aan-tal nieuwe leden op, waardoor het spelpeil aanmerkelijk steeg. Ik noOli1 o.a .• Booyon
ga, Bruij ns, Tciobes, Barendreht en van Hulst, waardoor wij een alleszins respectabel tienta+-· 
op �o been konden brengen.Er kwam een maandblad met �peciaal clubnieuws1waarbij de vooi 
zitter opmerkte�dat de loden niet meeste� schrikken als hun naam in de krant k�am. 

Voorzitter Poesiat gaf to kennen,dat hij zijn voorzitterschap voor enige tijd wilde noer·
leggen in verband met een buitenlandse rois"Nu was Leiden in last.Wie moest d.e. vo.orzit
tershamór hanteren? Er bleek geen gegadigde voor dit illustere ambt te zijn. Na veel 
heen en we�r gepraat werd mijn naam genoemd.Veel voelde ik er niet voor,omdat ik het 
werk van P� niet in zjjn geest zou kunnen voortzetten. Tot mijn verbazing leverde dat 
geen enkel bezwaar op,zodat ik na enige aarzeling dan maar besloot tijdelijk achter de be·
stuurstafol plaats te �emen. Hot heeft zeer kort geduurd. I.v.�. de oorlogstoestand 
moest onzo "schaaktent" helaas gesloten worden. Einde of nieuw begin?Niemand die 't wist. 
Ook niemand die zijn hoofd erover brak. 1t Was eenvoudig een feit en dat hadden we maar 
te àanvaarden. 

Als goede vaderlanders stonden we zeer wantrouwend tegenover onze oosterburen. Op 'n 
avond kwam een duitssprekende man ons clublokaal binnenwandelen. Hij wilde lid worden. 
Grote consternatie. 't Woord nspion" werd al gefluisterd. Hoe moesten we hier op een 
fatsoenlijke manier uitkomen? Aan mij de eer dat zaakje op te knappen.Misschien was er 
niets aan de hand maar we leefden in een gespannen tijd. Plotseling schoot me to binnen, 
dat we nog statuten hGdden. HoewEll'l nauwelijks gebruikt,zou het omstreden artikel wel
licht uitkomst kunnen bieden. Hij kon ze niot onderschrijven. Hjj was theosoof on vcrdween
Hiormoo wns do zaak Gfgedaan. Eon korte tijd hebben we ook een predikant in onze gelodo-



ren gohucl. Zijn naam w as Bloten. Later las ik,dat de naam ve:çanderd was in .. Blonet.· 
, Toon do donkere oorlo�sjaren voorbij' wa±en,w�rd'ai ook weer �an schakon � �d6cht � Hot 

lol<aal Qucülijnstraat bleok echter op dat moment niet be'schikboar. Gelukki·g· konden wij· toon 
eon lokaliteit'botrekken in.de H�rvormd� Kweekschool in de Plantage Middonlaan, 0aarvan 
van l·lulst destijds d.1-r.ekteur was. Van Hulst werd onz8 ·nit:iuwe voorzitter.E"nigo tijd later , 
kondan we woor in ons oude spoellqkaal tor�cht, maar ��n'vördieping lager.Dat was mogolijk1 
omdat DOS inmiddels verhuisd was. Van Hulst droeg de hamer i.v.m. drukke wo±kzaamhaden 
oVer aan dhr� Poesiat,die intuss�n weer terugegekeerd was. Als n�euwo l�don mochten we 
toen b1:::g·roeten Neidig ( eerstd3 bàndswedstriJd 27.1.1.45) en de Jong ( eerçrte_ bondsweçlst+ijd 
op 15.12.48). 

· ' 

Velo ouderen van v66r de oorl�g· keerden niet terug,deels door bedankjo�1doels door 
verhuizing1deels door overlijdèn:Het ledental bleef vrijwGl hotzolfde. Het ancErnt word 
nu'vorschovon:eri.gelegd op he� scbaken als zodanig. Het ideaal van de gelijkgozindhoid, 
reeds lang ondermijnd,werd losgolalen. Na enige informatie w�rd een fusie aangegaan mot 
"De Vondelbr�g",oo� e�n klal�e varenigin� ( 1 mei 1951 ) . De vereniging moest nu eèn 
nieuwe noèm hebben. Langdurig ge�ieker. Door mij word toen voorgesteld de naam "Caissao 

-,in to voeren, hetgeen met algorno:r10 stemmen wo·rd aangenomen,een naam,dio tot hodr.rn go
�and�aafd bloof • .  De Chr. Scha�kvereniging A�sterdam-Zuid had opgehouden te bestaan. Do 
hoor Poosiat trád terug als vo'orzitter. Het. bestuur van· de nieuwe. vereniging word nu 
waargonornon door de heren van Breevoort(vz),Brobbel(see�),Bergsma· (penn), Schensema,com
missaris) on Hemelraad(lrJ.L.). Deze laatstB stierf in het harnas (tijdens oo·n schaahJedstrijd) 

. Mijn buurman on collGga uit de ��atergraafsmeor bleek e8n ràsechte "puzzelaar. Hij hie.ld 
dienovorconkomstig ook van schGken en het kostte me weinig" moeitG· hem ovor te halen 
oons eon kijkje te komen nemen. Bij een kijkje is .het niet gsbl.�ven.· En hot lijkt me niet 
to voel ·gozçgd,dat mBde door hem de vereniging tot zulk e"en grote· blooi gGkomen is. 
Zijn mJarn • •  ;".lrJim Eijgenbrood,al jaron lang uw secr. w.l.(eerste bo'ndswodstr�id 2.11. 48) 
Gr�ag wil ik eindigen met het brengen van hulde,zij het voor velen van hen postuum,8an 
de opricht3rs,de mannen van het allereerste uur,die hoewel zij dat in de vorste verte 
niot konden vermoeden,de feitelijke grondlsag hebben gelegd voor onze vereniging en aan 
wier initiotiof en doorzetten wij zeer veel dank verschuldigd zijn. 

P.Broersrna 

OP BEZOEK BU DE S.V.TAL 

Hot eerste optreden van de jeugd11naar buiten". Dm 7 uur waren \rJo met zijn twaal
ven in Osdorp. Zoveel jeugdsppl�rs heeft TAL niot en. het leek er even op1dat ze er 
maar negen konden opstellen. Gelukkig vonden ze nog ee�· 1 De. De strijd kon begin.nen. 
Bino� eon kwartier stonden we al met 2-1 voor! In allo drie partijen kwam het herdurs
mat voor. Michel ·2ett·e zijn t""e·ge·n·st"a"nder keurig mat. "Bas· wilde met een 121anval op do 
vijandelUko koning beginnen,maar werd zelf mat gazet.Dennis koos voor mate�iaalwinst 

·in plaats van direct matzetten,maar won toch nog. Raymond won zijn partij ook,mea� TAL 
k\,1am hard terug. Even voor 8 uur stonden we met 4-3 achter. De beslissing hing toen 
�f vnn EdwardtJos en Ren6. Edward en Jos stonden iets beter,maar wisten in de al 
drukker en rumoeriger Z*�i wordende zaal de winst �iet meor te vinden. · En zo werd hot. 
7-3 voor TAL, TAL CMS5A 

------------------------

Jonkers 1- D Hersbach 
de Kamps D-1 v.d.Mark 
Verdonk 1- D de Haan 
Kulkens 1-D Martin 
Oostheim 1-D Gro"oteman 
Lazorom 1.-0 Meulemans 

.de Vries 
Rock 
Röuma tl 
v.d.Sluis \ 

(verder pag. 8) 

D-1 
1-0 
1-0 
D-1 

V"orhulp 
v.Treurèn 
Moritz 
v1d,Sluis, 



JEUGD (vervolg) 
_____ ,.. _________ _ 

Hie�onder d�n van do herdersma�jes. 
dG Viios (TAL) - Verhulp (CAfSSA) 

........-.-. .. " . ..__. ." " _.......,,_,_.�--�---,�·· ·- . " � 
1" o2-c4 
Lbl:. - c5 

; · El7-o5 
5. a2-a4 

2. Pg1-h3 ; LfB - b4 
Dh4xf2 mat. 

3. g2-g4 DdB - h4 �. Ph3-g1 

Ik wou , dai ik zo snol kon winnen! 

Stand in do onderling6 compotitio� 
(bDgu�orkt t/m 7 fobruari) 

12. Stof an D. 5 uit 
1 3. Robert Jon p 4 uit 
14. Robin M, 3f uit 
1 5. \;Jim H. 3f uit 
1 6. Miçhcü v. 3f uit 
17. f1un� M. 2t uit 
1 s. JOéln Yves 1 uit 

Df1UK\iJE RK 
=============== 

Hans Broersen 

1 • Stoven D" 13 uit 
2. Edward M. 1 ot uit 
3. Bas G. 19t uit 
4. Poter v. T·. 9 uit 

5/6 Theo de·H. 9 uit 
5/6 Jos H. 9 uit 

7. Don nis vd s. 8 uit 
s·. Hank K. 7 uit 
9·. John v.G. 7·uit 

1 0. Konneth R. 5-} uit 
11 • Raymond vd M. 5{- uit 

7 
b 
5 
16 
1 8 
15 
3 

mw / dhr. . . .  D • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

ir. do Vassystraat 12 
PETTEN 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " . . .. 

M1STERDAM 

17 
1 G 
1 B 
16 
17 
17 
14 
12 
16 
13 
1 G 

" . 


