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Voor dit nummer moesten twee schrijfmachines worden gebruikt.Ook 
zo'n machine l�at je wol eens in de steek! Onze excuses . 

. Als vri2nd Deken p·, een half jaar geleden in ons blad schrijft, 
dat de rcdakteur op 1 mei 25 jaar redakteur is,dan schijnen er leden te 
zijn,dio dat in hun agenda· noteren.Enkele korte jubel-artikelen laten. we 
toch maar liggen. Een foestversierinkje op de frontpagina mag dan nog wol, 
mear vorder doen wo or het zwijgen toe.Het maken van een clubblad is voor 
de rDdakteur altijd rr.o.g een plezierwerkje geweest. Hij is er voorts van. ove.r.t.uig� ,.dat het voor 2en goed clubleven van belang is· zo 1 n clubkrant to 
hebben. 

Het hoofdartikel· in ons nummer van februari j.l. ovei de w.l., 
dio in· Petten voor gek· verklaard werdrheeft nog al wat loBgomaakt. Ja, 
veel leden zagen dat artikel als een inleidinkje op een komend vert�ek van 
do wedstrijdloidor.Die w.l. mag dan wel op 1 juli a.s. met pensioen gaan, 
hij. is zeker niet van plan om ook als w.l. met pensioen te gaan. Misschien 
brengt dezo mededeling do opgewondon gemoederen weer tot bedaren . 

. De bondscompetitie is ten einde. C3 was do hekkesluiter. Er volgt 
nog een aanhangsel,want C2 moot zo eind april een boslissingswedstrijd 
spelen ��gen D.C.G.1 voor do 2e degradatioplaats. C2 beware ons voor oen 
tweede vlag,die halfstok moet waaien. Voor C3,C4 en C5 dreigt geen govaar. 

Op_ 18 april verspeelden wo de voorronden om het snelschaakkam�i-
oonschap. Dp 2 mei komon dan de finales. ··· 

De clubcompctitie nadert ook· het einde. Op·'3D mei spele� we de 
laatste ronde. Wio kampioen g�at worden is nog niet duidelijk. Roos hooft 
ditmaal goade kansen! 

· 
Oris snelschaakvijftai bshaalde in do hoofdklasse de eer�te priJS. 

Een fraaie SGA-prijs mocht mee naar huis. Eon leuk resultaat! · 
In· de cupwedstrijd e-n werd on wo uitgeschakeld door Els ev ior/VAS, 

dat kwam opdraven met 4 KNSB-spelers. Roos trok zich van dat geweld _niots 
aan ·on ·won! "·'�. '·""\ 
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va d. :st Bd�'l'1 ··;· ': 0 Een extra sterk VAS . 

. varf:Hulst· .�·" " :�.o (er was wat te VGr
do L0'13Ctt1� ·· · '· . .  :0 dienen in de vorm Van· 
DranX� :."�.: :·�· · tJ een kanipiocnsch�p) 

Knop D 
Doken \·J. 0 

U iter1r1ij k 
do Vrios '1J. 
Lio 

t 
1 
t 

in hot onzekcr·Ëï'. De 
eorste 6 borden kre-
gen Gen 0 aan de 
broek. Do Vrios W. 

do Boer 0 weos zijn in-vorm-zijn 
. / te verslaan �oor de toch niet zo 
zwakko ll<w�cl. U itorwij k en LiG maakten re
mise. Elsovi,n/VAS blij, w�j in afwachting 
wat clc andere onderstG teams doen. 

28 maart 1978 
c��(�:s:i·�;.Ji-;;;vfor/V�Lll?.): 1-3 
Broorson 0 Hia± oen keurige presta-

Roos 1 tio van Roos,dia 8en spe-
Ignacia 0 lor uit do hoofdklasse 
Loijon 0 van do KNSB,de Savornin 

Lohman (VAS 1) in do tang. 
nam en civurwon. Do andero drie kond�n 
niet op togen hot gowold van nog d�ie 
KNSD-spolors. VAS was op h�ar hoode,want 
2 joor goludon wipten wo VAS uit"dci cup� 

////////l/l////////////llll//ll///////// 
Op pag.8 sto3t vermold,dot we geen nieu
we leden kondon inschrijven;op de valEeop 
meldde zich onze vriend H.Wijchgel,die 
verloden jaar korte tijd lid is geweest. 
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G1RDNUMMER CONTRIBUTIE 
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��t 1978, 
Caissa _?. - DCG 2: 4-6 
Balder 1 �eor oqn onderaan 
Mowitz -': 1 . bÓngolond tGam. (C5) . • • � 1 I.' 

' Moijerink .P . .  i;cger.i. 9rzn· kam. pToC:.,ns'7. ". 
Moes 1 ka ndidaat . Het ging 
Alborts ""D do n�s. kampioenen 

· Hu.:f13t�off 0 nfu,;C; zo glad af, Pas 
Cbrnèlisst;i.n· H .... :o . l�·bt in de avond kwa-
Broorsma f mon zo op st punt. 
u·i t·8t•m8):.k ::.; '..,:.: .. :: ·:;f; :7_;:·:.�É 'ó� ·:h��d ��i-R·o-ii�f''[:s', ". 

v. d.Vliot 0 dEJt allo hul.do v.o;r+. ..•.. . ':.: . 
dient voor de ta�i6 ·· 
tugons·bnd. 

4 qpril 1978 
Caissa 4 - Nieuwend�m 4: 4t-st 
de Vrie� W. 0 Van groot belang 
Peters 1 was de strijd niet 
Sriied�r t meer;het gin� al
C�rnelissen �. t leen om de v�aag: 
Silbe.rrib.Brg 0 Wie bezet de 
v�h Daaien 0 2e plaats.Nff een 
Barendregt t 4-1 achterstand 
Bartman 1 vonden wij h�t wel-
N eidig t letjes en kwamen 
Louiszoon t terug tot 4-4. 

I·n de eindsp,urt 
had Nieuwendam de langste adem.�e 
zagen een goede partij van Dar,tman! 

10 april 1978 
Am:zi:teltoren 1 - Caissa 3: 4-6 
Deken P. 
Deken W. 
de Vries W. 
Uiterwijk 
de Vreeze 
Frensdorf 
Reinen 
Diependaal 
Barendregt 
mw.Starrenveld 

1 Teamleider DekonP 
1 seint:C3 miste 
t het kamp.schap + 
1 promotie naar de 
0 1e k�.door de en-
1 kelvoudige bonds
t competitieopzet 
T met te weinig 
t wedstrijden,geen 
0 revanché en de 

mogelijkheid,dat 
de ene kamp.candid�at Memo de zware 
tegenstanders thuis mocht ontvangen 
en C3 de zware tegenstanders moest 
bezoeken.De ongelukkig verlopen 1e 
wedstrijd (togen Memo ! )was diroct 
beslissend.C3 groeide uit tot grote 
kracht,waardoor do laatste 4 wedstrij
den erg makkelijk gewonnen konden 
worden.Het geringe aantal inv�llors 
(slechts 5) kennen we slleon uit de 
tijd,dat Caissa to weinig ledon had 
om in te kunnen vallen.Het was eon 
voor�echt met deze mansen do competi
tie to mogen spelen/! ! 
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hoofclkli3sse: (eindstand)
,
· ------------

1 • Niouwon.dam 
�· Amstelvoen 2 
3. Maccabi 
4. WGEJSp 1 
5. TAL 1 
6. Amstolveen 3 

7. Mu.mo 3 
B. Coissa 1 
9. Victory 1 

8 8-0-0 
8' 5-D-f3! 
8 4-1 -3 

·8 4-1-3 
8 4-0-� 
8 3-2-3 

8 
8 
8 

3-1-4 
1-1-6 
1-D-7 

2e klasse D. ( · 
) ------------ eindst3nd 

16 K 
10 
.9 
9 
8 

· B 

7 D 
. , 3 D 

2 D 

1. Memo 6 7 6-0-1 12 K 
2. Caissa 3 7 5-0-2 10 
3. Amsteltor�n 7 4-0-3 8 
4. Raadsheer 2 7· 3-2-2 8 
5. W'me�r 5 7 3-1-3 7 
6. LCK 2 7 3-0-4 6 
7. Probleem 3 7 2-1-4 5 
s:-fÄ[-5---------7--0:0:7---5 D 

2e klasse B: 
---:-.-------
1 • Oosten/Toren 
2. DCG 2 

7 6-0 .... 1 
7 6-0-1 

12)? 
12 . 

3. DOS 3 7 4-0-3 8 
4. A'voen 6 7 3-1-3 7 
5. Amstel 2 7 2-2-3 6 
6. KVC 2 7 2-,0-5 · 4 
7. Caissa 5 7 2-0-5 4 
a:-Bwv-1----------7--1:1:5---3 n 

EEN BRIEF 

overg.klasse A: (o�ndstand) 

1. Elsev ./VA5 3 
2. Nieuw West 1 

7 
7 
7 
7 
7 
7 

6-ó-1 
4-2-1 
4-1 -2, 
2-2-3 
2-2-3 
2-1-4 

1 2· K 
1 0 

3. de Pion 1 9 
4. TAL 2 6 
5. Tarr.Lasker 1 6 
6. D.E:.G.1 

7. Caissa 2 
B. VVGA 2 

(besl.wedstr. D CG 1 

2e klasse A.: 

7 1-3-3 
7 1 -1-5 
- C2) 

5 D? 

5 D? 
3 D 

î:-P:ë:Ë:1-- 7 7-D-D 14 K 
2. Nieuwdam 4 7 5-0-2 10 
3. Amroba 1 7 4-1-2 9 
4. Caissa 4 7 4-1-2 9 
5. Ë.ïs�v7vAs 5 6 3-0-3 6 
6. Pion 3 6 1-0-5. 2 
7. A'veen 7 7 1-0-6 2 
s:-ËNPs/Rwr-2---------7--1:0:6---2 

Een goed seizoen hebben we nu niet bc
pBëild ac:hte·r de rug. Kijk de stGndón m::ior 
na. dns devies zal moeteri zijn: de troopen 
her.groeperen en er tEors t[;lgenoan.· C3 h::id 
helaas een slechte start,dat kostte ons 
het kampioenschap + promotie. C4 hand
haafde zich in' de middenmoot,voor de rost 
ii het huilen goblazeri. Een slechtseizoen, 
daar· moet en zal een goed s·eizoen op vol
gen. 

In hot voor-vorige nummer ven ons clubblad schreef Broersma een artikel ovor 1 
'de ollaroerste ja�en van Amsterdam-zuid,do moeder van Caissa. Voorzitte� Wittebol van 1 • 

Desisco-Watergraafsmeer vond het leuk op dat artikel te reageren. Hij corrigeerde 
Broersma, die niet alles kon weten 1 o.mdat hij eon j.3ar na de oprichting lid werd. Maar 
Wittobol heeft aan· de hand van zijn vader als adspirantje. de �erste uren meegemaakt 
en • • • • • •  weet zich dat alles nog to �erinneren. Petje af! Leuk is,dat hij yan 5tedon 
�it die jaren kende. Lette�lij'k schrDft Wittebol.: Hij: gol� als 'één van do cracks en' h1Jt 
was mijn grote wsns als jongetje eens zo sterk te mogen spelen als h�. 

Een leuke reaktie van Wittebol,wa�rv6or wo hem hartelijk dank zeggen • 

WAT ZOU HET FLlN ZLlN,ALS ••• • • • • 
. . . . 

iederoen de stukke�1die van de w.l. uitgaan�o�k las • • ••• • � • • •  

iede;een zijn kiezen op elk3ar hield,als de w.l. de indeling voor de clubcompo
titie bekend, maakt • • •  , , ., • • •  

iedereen meehielp do post achterstallige contributie op OtO te brengen • • ••. • •  

ied.ereen ook op de tlub;:ivo.nden rekening· m.et een ander hield • • • , ., .• • •  · 

1 ..t! 



GEDELEGEERDENVERGADERING SGA 

Op 1 3  april w�ren voorzitter van Steden en Broersen voor C�issa p����ht. Na een kor
te inleidin.g,waarin het overlijden vai;i de heren Hendriks en Steenveld werd gememoreerd 
werd de vergadering aangevangen. · De notulen werden goedgekeurd. Ne enkele opmerkingen 
t. a. v. het jaarverslag werd ook dat goedgekeurd. Dok ds finacdêle zaken kregen het fiat 
van de vergadÖring. 

Onze vriend Meijer,die wegens zijn vaste aanstelling als chef de bureau van het 
bondsbureau van de KNSB als bestuurslid van de SGA heeft bedankt,werd geprezen als 'n 
uitstekend bestuµrslid. Hem werd een cadeaubon aangeboden. Dat alles doet ons Caissa
hart good! In zij� plaats werd dhr� Haggenburg benoemd. 

In het competiti8reglement werd een wijziging in art. 9 aangebracht.De zinssnedc: 
"Indien de vereniging achter wensf de bet�effende speler in een hoger team in te dalbn 

dan dient hiervan schriftel�ke me�ding te worden gemaakt bij do C. L. "vervalt un wordt 
vervangen door:" alk verdor uitkomen in een hoger team heeft tot gevolg, dat niot mee·r 

mag worden uitgekomen in een lager team". 
Dok in art. 19 werd uon belangrijke wijziging aangebracht: Indien de envelop pa mot 

d8 afgageven z�i is zoekgoraakt botekent dit vorlies van de partij voor de speler VAn 
de thuisclub. 

Er volgde een bosproking van de agenda van de bondsvergadering KNSB op ZZ. 4.78 
Dm kwart voor 1 1  werd deze goed geleide vergadering gesloten. v.st. 

KLAAS DOM5TOERNODI 

Op woonsdag 5 µpril werd het snelschaaktoernooi voor bestuursleden gehouden in ·1t 
clubgebouw van D. W. V. ,het z.g. Klaas Oomstoarnooi. Het word een leuke avond,waar spor
tief cim do prij zon werd 'gestreden. Voor Caiss.a namen deel van Steden on Broers en. 

In de oeiste ronde eindigden we op de Ze plaats met 4 pnt. (Broersen zt, van Stu
den . 1 tl. fn de Ze ronde lieten we het een be�tje afweten,score zt pnt. (Broersen 1+ on 
van Steden 1 ).Eén on andor resulteerde in een eindindeling in de Ze groep. l ' 1 Er werd in die Ze groep hard gestreden. Broersen won alle 5 partijen,van Steden·i2. 
In de laatste ronde moesten we aantraden tegon het KNSB-bestuur.Dm no. 1 te wordon; 
had de KNSB nog oen t punt nodig en Caissa 2 punten. Het werd 1t-t voor ons,maar wu 

kwamen dus net een t punt te kort.Van Steden moest eeuwig Schaak van dhr. "·Kaps�nbcrg 
toelaten. 

Eon gozelligo wodstrijd,maar net geen trofee! 
Nieuwendam werd winnaar van de 1e groep en dus bokerhouder. 

BEVERWllK 

Elders in dit nummer las u,dat Caissa in het Paastoernooi SGA - snelschaken k�mpi
oen van dG hoofdklasse werd. Van de SGA ontvingen we een schrijven,dat we mogen mcu
spelen om het Nederl�nd� snel�chaakkampioenschap voor clubteams in Beverwijk up. zatçr
dag 27 mei a. s. A3nvang toernooi: 1 0�30 (melden om 10 uur); eind& 1 7.30 uur. Speel
plaats sporthal �everwijk,v3n Loenenlaon 1 te Beverwijk. Er wordt gespeeld volgens de 
regels van he� nieu�e KNSB-roglement,dat wij bij ons snelsch�akkampioenschap ook gehan
teerd hebben. Het inleggeld bedraagt f ZD. -,maar omdat we kampioen waren in Amsterd�m 
betaalt de SGA ons inleggeld. Aant3l spelers 5,waarvan �·steeds spelend. 

Broersen wil de · w. i ·war ·spoedig 'melden, of hij 5 man beschikbaar heeft. 

4' 1 
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D.11 IE M�rSTER.IEN ___ ," ... "., ________ _ 
1. Mysterieuze krachten .in de sport 

Mowitz (C5 - 60% 3e bord) en Meijerink' (C5 38%· -Ze bord) wonnen als .:imivailrfr in 
Ç2 î1üri 1o1edstrijd. Hierdqor kon C2. een hee;I. belang\I'ijke 5-5 b�halen un do kanscin op 

. degradatie werden verminderd. 1. .• 
In zo 1 n geval spreGkt men 'v�n. ii.mysterieuze' ·krachte·n in de sport'11, n;::u,u. oen ·titGl 
V3n.6ne van de Berg uit .�e 30�Gr jaren. 

1,. 
2. Hot mysterieuze 4e bord 

1·1ot hst 4e bbrd van C1 is fot'� >�ysteriews··: �an 'de hand van meer srook�chtige aard. 
Uit de 14 achturc:mnvolgonde b�hdswC:ldstrijddr./ haalden de borden l t/m 10 resp.ectio
vo1ijk: 3 - 4 - 9t - 1t - 7 .:..····9 1·- 8t - .9t·;;:- 7t .. er.i. 8 punten. U ziot 1t moteon. Do 
boido hoogete b�rden zitten wat laag,maar het 4� bord springt or mot 1t punt heel 
stork (zwak!). tusscrn uit. Geen van do 11 speler9:, dià dete plë1ffts bezetten, zag kans 

. ucm overwinning te boeken. EGn mystEJrie? Ho�serij,? 

3. Hot mysteriouzo denken van sömmige lGden. 

Er zijn enkele ledi:m,dio boweron,dat hGt systeom .... ·)<eizer voor do huisc·ompetitie 
ondougdolijk is,omdat het vool to moeilijk is �m tp stijgen of to dal?n.Zo'� uit� 
spraak is voor mij eon mystorio. U it het VGrloop op do ranglijst van 4 spolers in 
hot vorig seizoen Gn 5 spolerss dit seizoGn: blijkt dat eon stijging van 1.o· plaat-. 
son in ó6n woek ·zelfs na de . 24e spuciclag nog mcig:Olijk is. En niet oons als bijzondBr
hcid. Er kom�n stijgingen voor van 19  plaatsen iri 2 woken, 20 plaatsen in 7 �okon, 
22 rlaatson in {o wo�on,20 plaats�n in 2 w�k�n,f1 plaatson in 1 wook. Do dalingen 
geven hotzr.üfde beeld. Dit sp·Coldo zich 'af 'tu.ssón de 600 en 4,o plc:iots op do ranglijst. 
5polors,die rGgol�atig komen,halen oon plaatswi�solingsporco�tago van boven do 
oó;:iun pi.�viss.1.-mato van 'gomiddold togen de 4. 'konmorkend vcior dit systoom : is 
juist du v9ortdurondo plaatswissGlirig. Elk ander systoom dat ik kon flqctuoort 
volc·molom nindor 

V I C T 0 R I E 

Caissa is op 18 maart kampioen van de hoofdklasse geworden! Nee,niet de echte,maar 
�an het s�elschaakkampioenschap voo� clubteams. Wi zijn daarheen gegaan met Ruud �oos, 
Jan Leijon,Dsc

.
ar Ignacia,Jan v�rn Gijzen en Hans Broersen. lrJe 1o1erden ingodec3l.d bij: 'Memo, 

Amstelvoen,Tal,Nieuw�ndam en de Amstel en we·moesten oen dubbele rond� s�olo� • .  �e 
eersto ronden werden ovortuigond gewonnen,maar toen kwam Tal ! En dio vorloren we. 
Tussón stand: Tal 10 uit 5 18 b.p. 

Caissa 8 uit 5 18 b.p. 
A'veen 6 uit 5 13tm.p. 

In d'o 2o holft moostèn wo bo.ginnen tegen Nieuwendam,dat onderaan .stond mo.t 0 ounton,·' 
maor • • • •  dio verloron we. Maar Tal -verloor ook van Amstelveen. Al mot al werd· do' stand 
voor do loatsto wedstrijd �ogen Tal: Caissa 14 uit 9 29t b.p� � 

Tal 12 uit 9 28 b.p� 
A 'voon 10 uit 9 24 b.p. 

Wo mochten dus nog mot 3-2 van fal verliezen. Toen kwam het wonder: voor de ��rsto 
kpor,in 3 jaar vorloren WG niGt von Tal,het word �-t-2t. Zo zijn we dus kë1mpioen gc!lwo:t
don. ,. 

DG individuolG rosultaton zijn: Jan van Gijzen 
Ruud Roos 

Jan Loijen · 
Oscar Ignacia 
Hans Broersen · 

Op naar Bevbrwijk voor de landelijke strij�! In mei. \ 

8t uit 10 
7 uit 1 0 
6 uit.10 
6 uit 10 
4t uit 10 



CLUBCOMP t/m de 30ë ronde) Ons commentaár: 

1. Roos 
2. Broersen 
3. Ign,acia 
4. Nusink M. 
5. de Vries W. 
6. Nusink A. 
7. Leij en 
B. Dirks 

269 6 
2453 
2311 
2254 
2241 
2224 
2176 
.... 

11. Kappelhof 2160 
12. Deken P. 2156 
13. Mowitz 2130 
14� U iterwijk 2i o3 
15. Deken W. 2054 
16. Balder 2008 
17. van Steden 2006 
18. Jansen van G� 1981 
19. vari Hulst 1973 
20. Peters 19 60 

21. v.Teeseling 
22. F;rensdorf 
23. Harish 
24. Meijerink 
'25. Snieder 
26. Cornelissen W. 
27. de Klerk 
2a.-· 'de Vreèze 
29.  Diependaal 
30. Reinen 

1954 
19 26 
1883 
1824 
1817 
179 2  
1790 
1753 
nos 
169 6 

--�--------------------

31. de Leeuws 1690 
32. Knop 1657 
33� Barendregt 1643 
34. Baars 1622 
35. 5ilbe�nberg 1613 
36. Eijgenbrood 1605 
37.• van Dbalen 1588 
38. Bartman 1565 
390 Moes 1527 
40. Zonjee 1518 

41. Oranje 1492 
42• Lange 1492 
43. Lie 1438 
44. mw. Starreveld 1420 
45. mw. Deken 1403 
46. Neidig 1396 
47. Moll�ma 1373 
48. Hogenboom 1325 
49. Broersma 1320 
50. Cornelissen H. 1313 

51� Hulsthoff 
52. v.Riessen 
53. Mèijer 
54. AJ:berts 
55. v.d.Vliet 
56. Bos 
57. de Boer 
58. Schade 
59. clle Jong 
60,. Zeven 

1234 
1215 
119 2  
1168 
11 51 
1147 
1146 
11 35 
1093 
1074 

61.. Uite:rmark 1071 
62. Louiszoon 1053 
63. Ratelband 1022 
64. mw. Hogenboom 998  
65. Paardenkooper 9 69 
66. v.Oostveen c. 943 
6�• Harinck 899 
6 8. GrUnbauer 889 
69. Jodha 878 
70, v.d.Veldt B69 --�--------------------
71! tie Vries R. 867 
72. Spoor 853 
73. v90ostveen H� 838 
74. R'ijs 789 
75. Crusius 767 
76. Fontljn 765 
77� Hardeman 711 
78. Oudkerk 658 
79. v.Dalen 651 
BO� Samuels 562 
81. Beukeboom 529 

Roos bovenaan met Ben comforta
bele voorsprong van 240 punten. 
Nog 5 ronden te gaan,het zal dus 
voor de achtervolgers een toer 
worden hem nog in te halen. 
Indringer de Vries W.,het koekoeks
jong duwt als de vogel iedereen 
die hem belaagt aan de kant. 
Hoe zal het hem de laatste vijf 
ronden vergaan? 
Over de 2e groep verblijden we ons 
zeer. Caissa 2 zal volgend sei
zoen veel nieuwe gezichten her
bergen. Allemaal jongeren,die in 
de lift zitten.In de 3e groep 
veel bekende gezichten,m�ar in 
g�oep 4 enkelen, die da8r niet 
thuis horen. De Leeuwe,Knop,Sil
bernberg draaien stroef. Silbern
berg is op mars naar de onderste 
plantsen. Zet 'm op,Philippus! 
Zonjee draait beter dan in het 
vorig seizoen. 
Wat te zeggen van onze vriend 
Dranje,roemrucht strijder V3n C2? 
En Lange? (C2) Ze dreigen 3 to8ms 
te zakken. Op de 52e plaats de 
niouwste aanwinst v.Riessen. Hij 
doet het leuk. Louiszoon (61) 
staat o.i. te laag. De Jong is 
voor velen nog �teeds een gurcspac
teerd tegenstander. Hij knokt, 
alsof hij 20 was� In de lagero 

regionen weinig bijzonders�Beukeboom zal er zeker in sl�gen 
van de laatste plaats af te komen. Oudkerk is met de noor
derzon verdwenen;enig bericht was toch wel prettig. Mis
schien leest hij dit! Onze vriend Samuels is na veel ziek 
zijn weer op de club verschenen. Gefeliciteerd ! 
Ook op dez� psgina vermelden we nog m�ar eens,dat we nog 
spelen op: 25 april - 31e ronde 

2 mei snelschaak 
9 mei - 32e ronde 

16 mei 33e ronde 
23 mei 34e ronde 
30 mei - 35e ronde (finale) 

De opkomst voor de clubcompetitie is goed te noemen. De 
strij.dlust is groot. We zijn nog wel verrassingen te wachten. 
Succes ! 

/ 



( . 

We begi.nnen weer �.et.cle clubcompetitie • .  Jullie weet,dat we met een "ladder" 
werken: 't Is natuurlijk niet erg · vriendelijk,maar je mag altijd proberen de jongens,die 
bov�n je staan�beentje t� lichten. Maar vergeet nooit: Wie ho�g klimt,kan laag val�en. 

De jongens,die onderaan de ladder staan,moeten natuurlijk moed houden� Ook 
wij oudere spelers zijn ondera�n begonner en vaak lang onderaan gebleven.Maar eenmaal 
komt de doorbraak,als • • • . • •  �. �je maar volhoudt ! 

De stand: 1. Steven 284 
2. Theo 189 
3. Edward 177 
4. John 159 
5. Peter v. T. 146 
6. Dennis t39 
7. Jos 125 
8. Kenneth 119 

9. 
1 0. 
11 • 
12. 
1 ·3 •· 
14. 
1 5. 
16. 

Peter B. 
Anthony 
B@IS 
Wim 
Raymond 
Robin 
Michel 
Ren� 

11 8 
108 
106 
fo1 
·97  
74 
50 
42 

We moeten er even keihard tegenaan,want ��n ding is te gek ! Niet eens de 
helft is geslaagd voor het diploma. Kijk,als je geen zin. heb.t O!Jl dat examen te doen 
of denk.t,dat je het toch niet haalt,zeg dat dan even 'en blijf niet zo maar weg,want 
dat kost alleen maar gel�. Het is altijd belangrijk iets te "halen",maar echt noodza-

. kelUk , is het niet. Niemand van de senioren heeft een diploma. Het belangr�kste is, 
·.dat je e�n leuke partij kan spelen,maar daar kan de studie voor een diploma toe bij

'dragen� 
t�noeg er over,hier komt een stelling.die ik net van iemand op de club heb 

gezien. Pak · je bord maar ! 
W{ti K h4 T g2 - Pg4 - pion h3 
Zwart: 'Kg7 - Ta8 - pionnen a7 - b6 - c5 - f6  - h7 

Wit staat er niet best vo9r,want zwart heeft voor het paard 4 pionnen.En wai 
voor pionnen. En toch maakt wit snel (in 2 zetten) remise. 

1. Pg4 - h6 Kg7 x h6 (op Kg7 - h8 volgt Ph6 - Pf7 mat) 

2. Tg2 - g8 Ta8 x gB 
(op Kg7 - f8 volgt Tg2-g8 met torenwir:i.S.� ) , , 
(want Bnders verliest zwart een toren) 

Nu staat wit pat en 't is dus remise! 
Tot de volgende keer ! 

·Hans Bro�rsen 
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

RESULTATEN rn:oNS SNÊLSt'riAÄ'KKAMPIDENSÓJÁP ··"'"" " . •  "" " . " . " 
.§_ punten: 
5t punt.': 
5 punten: 
4t punt : 
4 punten: 

3t punt : 

3 punten: 
2+ punt : 
2 punten: 
1 + punt 
1 punt 
+ punt 

Roos1Broersen,Ignacia,Nusink A. ,de L.e.euwe ( ! ) 
Mo'w'i'tz. (Ï) " · : : " · : · . . · 

,. 
de Vries W.,Deke� P.,Wijchgel 
Snieder,Nus�nk M. 
Zonjee,B�lder,mw. Deken ( ! ) ,Bartman,Diependaal,Barendregt,Hulsthof� .�! ) 
Cornelissen W.,Leijen ( ! )  1' 1 ' • " 
Peters, -
Frensdorf,Moes,Deken W.,Louiszoon,de Vreeze,U iterwijk, 
mw. Starreveld,v.Daalen,Knop,v.Riessen,Reinen,Alberts. 
Meijerink,de Jong,Neidig,Mollema,U itermark, 

Gr�nbauer,Zeven,v. Dalen • .  
v.d. Vliet,Beukeboom 

0 punten: v.d.Veldt,,de Vries R.,Rijs,Crusius,Hardeman,Bos. 

N.B. Wie niet op 2 mei aan de finaleronde kan deelnemen,melde dit zeer tijdig ! ! !  
'\' ' 

' 
( 



AGENDA: ======= 
25 -april: 

.2 mei 
9 rnei . .  

1 6 mei 
23 mei .. 

31 e ronde clubcomp. 
finale snelschaken 
32e ronde c1iJbcornp. 
33e :tonde clubcomp. 
34e ronde clubcömp. 

VAN HET BESTUUR: 

bedankt: Henk Kenter � édsp. 

nieuwe leden: geen ! (dat is in geen 
maanden gebeurd) 

huwelijk: op vrijdag 28 april trouwen 
30 mei 35e (laatste) ronde clubèomp. D�ck Jansen van Galen 

6juni t/ 18 juli: 1e t/m · 7e ronde 
zomercÉlmp. 

25 juli t/m 15 a'ug.: vakantie 
22 aug. Be ronde zomercomp. 
29 aug. 9e ronde(laatste) zomerc. 

5 sept. jaarvergadering 

De late schoolvakanties in Àmsterd�m 
zijn er oorzaak van,dat de fam. v�d.Vlis 
ook laat met v�karitie gaat. 

DRUK\r.IERK 

P.CoM.Deken 

en 
Trudy Rij keboer 

receptie v_an 17.30 - 19,00 in 
restaurant· 't Karrewiel 
Wijkerstraatweg 195 - Velsen/noord 

onze hartelijke gelukwensen aan dit 
jonge paar - op 28 april een fijne dag! 
- na 28 april veel geluk! 

contributie: na de geboorte van haar 
zoon op 2 maart. kwam onze 

penningmeesteresse op 11 aprii weer op 
de club - ze inde die avond zo'n f 30�.
't i� natuurlijk een veeg teken,dat niet 
alle leden hun betaling bijhouden,ook als 
de penningmeesteresse enige tijd niet pre
sent kan zijn - ja,w� hebben nog_ steeds 
een gironummer: .C 2882 

dhr / mw " . " . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . .. .. .. . . . . . .  . 

s.v. c a i s s a 
ir. de Vassystraat 12 
Petten (NH) 

Rode Kr�islaan 955 
. . .  " . . . . . . . . .. . .  -. . . . . . .  :. . . . . . .  " . . . .. . .. . . . .  . 

X >tJX>M<XXm<>kX)i:ix>DX>W->M< 
1111 zw; Diemen 
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