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.• • Jn. ·�e . rn:iç.ht va:n _10 april om · :  . ,0_;;50 uur rinkelde de telefoon. Van Steden, net 
W?ergf3_k.eerd . u�t Uithoorn,;meldde, . A · .� dat het·--Rampioenschap vocir C1 binnen was_. De 
uitslag. 5-5 brac:ht ne-f::· het ene: cornpe'- \ . ti tiepuntj e, dat nodig was om Des ;;W 1 meer 3 
voor ,t.e .blijven,, De volgende m·prgen om Y 10 uur een glunderende teamleiç:le·r. Jgnacia aan 
de tel�fpo:r): om �v-en zijp. zegje . f1 , te doen over de ··wedstrijd. Caîssa 1 - van .harte 
gefeliciteerd ! ! ! Terug in . S \.../\../de hoofdklasse. Maar eerst even uitblazen na een· .: :�erverend, . ..:..1 succesv�l 

.
"

. 

S ' .. ;.':s.eizo:eo.;·:'Zeven o�erwinningen op rij en Mri_ 5-5 !Fant�s-isch. " 0.: . ... -.. , .

. 

"-\_;:.;;"."."" . . MEiar .. er". w�:.en "l. meer successen _dez: ._
ma�nd. C3 heeft

.

· t
, kampioen schap, · · \v. na de ove

_
rwinning � · · ·op koploper TAL 4 ;i;n eigen hand. Dus · 

moet er op , ·!" . . .  · 15 _me�
. 
gewo

.��
ert 1 1?. . worden v�n Amstelveen 7 ; ' da� moe� k�n�e

_
n·! 

En dan ons . �6 • .  GeliJk gee�n-\_,
C dig� -�et Nieuw Wes.t,zodat ee� _beslissrn�s-

weditrijd n·odig is • .  In de �· compstit;i,.e werd ·met Jt...,2t van -Nieuw West ge.;;.·· 
w��nen. Hier moet:n dus ook moge- {\ c.J lijkheden liggen. Drie kampiÇJènen zou wel ·Ieuk· 
ZJ.J n, maar voorl·opig d.ro!flen" w� � er alleen maar over! ·· · . . : r . : ' ·. •·· 

.: '. .ons seni.�J?e·rf- � G� le�en�al neemt gestaag �oe. We ·zitten nu. op 90 seni-
oren� Ho� mee�·ziel,hoe � meer vreugd. Als de sfeer in de club �aaF·blijft,zcials 

'die is! De adspircintenafdel ng is een bijenkorf� In dit seizoe� 2ijn al 12 adspirante�� 
verdwenen, die dan weer werden' vervangen door een ni�uwe aanwas, zodat het ge-tal van· 1 8 
g·ehandh:aafd bleef. 

In de Paassnelschaakwedstrijden speelde een team van .5 mee in de hqofçlk,:èa�se .•. 
Een goede derde plaats,achter Des. WGM en Amstelveen,werd behaald� De jeugç:l,die ook �qn
gemeld was,liet ver�tek gaan� Geleerd van ·de s�nioren - verled�n jaar? ? 

:·va� Hulst, die voor Caiss� het contact onderhoudt m�t nnze vriend van 't Riet 
r., meldt, da.t 't hem goed gÇ1at. We zenden. hem onze hartelijke g.roeten to�! 'f . 

- ' · In-de clubcompetitie zit Roqs op rozenlJe zou zo ,zeggen�.het kampioenschap kan 
hëiri 'niet ontgaan. Hij heBft behobrlij k afstand "genome'n van :·de achtervolgers! Opkomst 
n6�:st�èds �p��m�! D� laatste weken tussen de 60 en 70 man/vrouw� 

· 
De b�ndscompetiti� loopt op zijn ··end, C2,C3, C4 en C5 moeten riog ��n wedst�ijd 

�pel�n. M�ar ·wel belangrijke wedstrijdeni 
, Neem nog ev�n goed onze a�enda door. Let . op de dat� voor Het :clubsnelschaak7 
'\oenschap i · · " 

. : . ' "! ::1 
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2 maart 1979 
.��.2_-;:_Ç_� ' 
stand was: · 4�4 
Cornelissen W. 0 
Petersma 0 

6-;:4 
ook nu geen succes voor CZ-fbeids afgebro-. 
ken partijen ginge� 0erlor�p.be toestand 
voor C2 wo�dt �u toch wel beriauwd. 

27 maart 1979 
C2 - PCB· 1 : 
Deken P" 
v.Dijk 0 
Baldé:ir 0 
Uiterwijk 0 
c:je Vries w. d 
v. Teesei��g j_ 2 
de Vráe'ze iJ 
Knap 0 
Deken W. •1 2 
Barendregt t 

Een tro.oste·loze zaak; een 
toch waaI'lij k niet zwak 
C2 had �een schijn van' kans 
tegen een pittig PCB. C2· 
had 3,PCB 4 competitie• 
p�nten. Je denkt dan toch 
wel kansen te hebben om • 
tt tjeg�adatiegevaar.ef.:ta 
wenden. �aar PCB dacht er 
anders aver,scoorde 2 pnt� 
en bracht zich in v�ilig

heid. Quo Vadis ?1- C2 ??? 

11. maart J.2.12� .?7 tna.art 197..2, 
ilij;_ê}.'Va.ê..t:�::...f.a:ls�_( zestallen) :, t - 5f C5 - VVGA. 3 -; 4-6 
Hemmes. 1 Een, grote overwinnïng vöö;ê'"_ · , .. ;flos · , "" : ·- q· Na àf'lo.op .een ietwat emoJ.,. 

Crooy , ;:, 1 ·ons. zestal; het beëind.igd_e" Zonj ee ·D tionele toestand� C5 Mad 
de Vri;J.�f 1 de c ompetitie met·':.9 p,unierï,:' rfeinrn�k� . · . .;, 1 

'
we•er verloren" We blljvet'l 

Grünbauèr. f maar er zijn nóg k�P�'r.'s"q,�· ·:Eî··"kh_.,•/· : , · 1 · •·· · 
· 

de Vries R .1 de kust·, dié �·�I:ij k. tnét- c-6 · · "Cc:�·i:���� �.: ·-� :��·;r::' �=t 
ki�s 

v:��e���� te 
Kurk 1 kunnen . eird�gen ; afwachten 'f-'Hili�t�ëi•F�f' ö zwak is.Dat is een rEeit en 

maar! ! ·v.dcVliet ·'1 dat is geen schande. Er · ·  · 1 i Grü11bëiu13r · 0 wordt door C5 echt wel·. ge-
. .  · '  ·· ' · :· mw. Dekeh 1 werkt en al :zou Je wel 

faissa 1 .. '!". ·M •. S.K • . 1 .: Bt.-H- Zeveri t eens een su'ccesje willen 
Pijpers t · Kappelhof. scoorde na een-,.· zién, .. 't zi.t er ni.et in. 
Roor;o D uur, ee1J. 1, omd.a:l;; z.:Ljn i;,ege.,r:i..,. 
. Brqersen 
Kappelhof 
\.rJijchgel . " !. 
van Huls;,t 
LeiJe·Q 
I g,nc;ic:i,a - iJ 

Nu9ink , 

Mowitz 

1 · -stander niet . k.wE!-m :dpc\ravern; 
t _ onmicld.eJ.lidk· .ge�ol;gd ; d.oor_ 
l. Mowitz,d.i,e ··zijn, tegenstan:... 
1 d�r d� dame nntfutselde. 
,1 Nusü1k "lilde niHt onderdoen 
1 voo� zij.n bqurman (1)�EVen 

.. 1. werd de rem ·aangetrokken, 
1 want Roos ging ten onder. 

( 3-1 ) '· T Word_t verder een 
" sa.ai ". yerh aa;L, want i;ir. volgden nog vijf 
!3nen '+- 'een remise van Pijpers. De groot""'." 
ste ov,erwi:ining tot ·nu tqe • . .  .J;:n nu mp naar 
de finale op 10 áp�il! 
_E 0 ..!!J.§ari:__l97.� 

- ��4_  - Amstelveen....§.:'. 3t-6t 
van R�essen 1 Zijri wij nu zo zwak 6f 
CorneJ,issen H " . 1 · zijn de te·ams van Am-
v.Daalen 0 stelveen(en vooral de 
Meijerink t lage:i:',e. teams) zo sterk. 
Bartman 0 feit: is, dat het " j o n g e "  

Manuri 0 Amstel:veen met een enorme 
Neidig_ � 0 inzet knokte. Het midden . 

t 
t 
0 

Reinen 
Molle'ma -

rif van Caissa werd vol
ledig opgerold. C4 mag 

v. Waesberge W. dan wel geen �al meer 
spelen in het behalen 

Kampioenschap • •  toch oppassen! van het 

2..2,eril . 19.79 
TAL 4: - C3: 
Knop_'., '· , 

Houlil:raken: · 

Silbernberg 
Cornelis sen 
de Winkel . 

v cRiessen. 
Diependaal 
Oranje 
Cor.nelissen 
de Leeu1rie 

4 
j_ 

,--2 

t 
1 

w. j_ 
.2 

0 
1 
j_ 
2. 

t 
H. 1 

t 

' '  

., .! .! L 
M1et e;inig,e , resexve 1 

lichtelijk �erveus en 
zeer geladen toog C3 
riaar Osdorp bm de tita
nenmatch tegen TAL 4 
te> spelen. Dit C3 ·was 
echter veel te sterk 
voor TAL. We hebben 
vooral gewonnen door 
een grote behoedzaam
heid en verrassend gro

te zelfbeheersing. Nog nooit heb ik dit 
jaar C3 zo perfect,zo foutloos en zo sterk 
zien spelen. Dit team heeft een kampioenen
mentaliteit. Gefeliciteerd! Opvallend was , 

dat om 23. 30 nog 4 partijen in volle .gang 
waren, maar op alle 4 oorden stond C3 be
ter. Toen was het al 4-2 voor ons door in
valler Cornelissen H,die al na 10 minuten 
1-0 liet aantekenen,re�ises van Kri�p en 
Diependaal,een overwinning van Silbernberg 
een nederlaan van de &inkel (3-2) én een 
overwinning van invaller v.Riessen(4-2) 
Na enig onderling beraad werd besloten om 
de 4 resterende partijen maar remise te 

• .  



,' 

•',1 
geven,��armeie,îAL C!ngetwiffeld nog goed 
wegkwam, Het .belan�rij�ste was,dat die 
2 competitiepunten ons waarschijnlijk vol

, gend jaar in de 1 e klasse brengeh (màar _dan 
moet wel even van A'veen 7 gewonnen worden 
- red�) Hulde tenslotte vöor de 2 invall�rs 

.die beide wonnen. Een goede, greep VE!n de 
w.1� Ook h�lde voor d� �portiviteit van cl� 
tegenstander• 

Aldus een juich�nde teamleider Philip • • � • • "_ • � 1 Silbernberg. 

10 ap:ç_p 1.979 
de Amstel 1 - C1: ·5-5. .,. ------�--..............i. . . ... 
Roos 
Pijpers 

'Dirks 

1 C1 ruim op tijd in Uithoorn; 
0 vriendelijke ontvangst; om 
0 9 uurremise v'oor Nusink ( t-t); 

om 10 Üur: Wijchgel staat be
ter-Mowitz heeft meer"terred:n" 
10.20 uur: Roos remiseachtig, 

t 
.1.. .2 
t 

Ignaoia• 
Wijchgel · 
Kappelhof 
Nusink t Pijpers minder,Ignacia beter, 
van Hulst t Wijchge1 beter,Kappelhof,van 
Leijen t · Hülst en Leijen gelijk;· 
Mowitz 10.50 uur: Roos gelijk,Pijpers 

. minder,Diike.gelijk,Ignacia 
bete�1Wijc�gel betei,�bwit� beter wegen�· 

'sterk paard:prognos� 4-6 voor'C1; 
11.10'uur: �oos beter,Mowitz op winst,veel 
stellingen moeilijk te beoordelen; stand 
nog ._steeds f--b . \rJat een gevecht! 
11�jD Jui: · Roos'en Mowitz winnen! (f-2tJ 
11.�o·��rt Pij�ers v�rliest (1t�2t) 
1 1.50 1,.1ur;· 6 pa;tijen dreigen afgebroken . 
te ·�orci

'
eri�·· ':pi;ks ,heeft. zic.h ,in de moeilijk

hederi ge.l,:i,�.i:Ïcht,;, . . ·, . " " ,, •• • • .• 1 J . 11.55 uur: .geiien . de sta�den werd besloten 
door t���l�ider�.de dart{j_v�n Dirks op te 
ge0�� �ri de and�r� 5 p�rtij�n remise te 
geven�u{ter��r� ��t g�edv�nden van de be
tro�k�n 'speler�;�iriduiislag 5-5. Caissa 
kampioen ;feti·ci taties van de· Amstel + 1 n 
consumptie �oor onze spelers:�en leuke ges
te; een zeer sportieve en goede w�dstrijd! 

������: 
iiiä-2r april: 
di 8 mei 
di 8 mei 
di 15 mei' 
di 22 mei 
di 29 mei 

. di 12 juni 
. cli 19 juni 

-x-x-x-x-x�x-x-x-x� 

Des/WGM 5 - C4 
:. Memo 5 - C2 

Veco/KVC 3 - C 5 
C3 - A 1 veen 7 
clubsnelschaakkamp. 1e ronde 

id. finale 
laatste ronde clubcomp • 
begin zomerco��etitie 

. /' 
/ 
/ 

1 � 

Eroersen 
Dirks 
v.Hulst 
Ignacia 
Kappe;I.ho.f 
Le ij en 
Mowitz 

.Nusin� 
Pijpe:r,s . 
Roos 
v.Steden 
\.nlijchgel' ·-· 
Balder 
Petersma 

BESTUUR ======= 

6 
4 
8 
7 
8 
7 
7 
8 

.3 
8 .. 
4 
8 

3-1-2 
2-1-1-
4-4-0 
4-1-2 
5-2-1 
3-3�1 
5-1-1 
2-:5-1 
1-:1�1 
5-0-3 
1 '::'2-1.' 
6-:1-1 

0..:0-1 
D-D-1 

59% 
63% 
75% 
64% 
75% 
64% 
79% 
56% 
50% 
63% 
50% 
B1% 

&,O 41-22-17 65% 

nieuwe leden: C.J.D.van Schie F.L.Roes ------------ H.H. de Lange .,... 
bed�nkt: W.J.M.M8�s (werk· ·11·-

nieuwe �dsp.: Dennis W�isman · ' ' 
Robert Floo.r 

----------- . 
alle nieuwelingen hartelijk welkom !! 

----------------�--------�--- ------------
Van 26 a�ril tot eri met 8 mei verioef�· 
de wedstrijdl�ider �n h�t �uftenland; 
hij vertÓeft dan .irï P:i;aàg. Op 1 mei a"n 
8 mei neemt Oranje :het w.l';...:.schap waa:r0 

Op 8 mei staan 2 ui twedst:i::{j de;n çj'e.:_ 
pland. C2 en C5 spelen dan. Bij on
verwacht verhinderd zijn is Oranj&'' 

,alleen overdag bereikbaaro�dsr no. 
211188 toestel 2529 

· · 

. :·1. 

-----�---------------��----------�-----�-

Uit de �ateriaal�ast zij� de laatste 
vier weken 5 notatieboekjes ver.dwenen; 
er zijn k�nnelij·k leden, die denken dét 
ze er liggen om maar weg te pakken. 
D� w.l. heeft er echter uit eigen beurs 

_ een voorra�dje gedepo�eerd. Het is dus 
niet de bedoeling om er zo maar ��n te 
pakken." . MisEièhien ·wille�· 'd� "d�ders" 
hun 7,0 'cent. bij de w"l� deponeren • .  · ·  

-----�------�---:------------�-----------· ,  ï .  ; ·. , 

- 1 ' 

1 
.) 
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.fil:!f.b§.CHAAKKAMPIDE}l_SJHAP voor viiftallen (SGA) op zaterdag 7 april 
Caissa ,haar vechtl4�t b��arend vooi komende dinsdag te�en de Amstel 1,hield met rustig 
spel haar eer hoog met een goede de:J:"de plaats achter.Des�WGM , enAmstelveen ,maar v66r 
Tal ,US, Nieuwendam�Weesp en Abcoude. Met me�r borclpu�ten dan nö. 2 Amstelveen� 
Bij de jeugd vers�henen noch de jeugµleider,noch de spelers van het ingeschreven 
Caissa, beh!lve onze. torendiplomahouder Michel de Leeuw ,die zich toen maar als invaller 
opgaf. Aan het 1 e bord van de Amstel 1 zag hij kans om toch nog een P.artij te winnen. 
Met dank voor de organisatoren en tien grote scharreleieren voor iedere deelnemer 
namen we !1i·fscheic!. 

Roos 0 - 1 - t - 1 - t - 1 
v. 1 t Kaar 0 - · 1 ·- 1 - 1 - 1 - 1 
Leij 8-n 0 - t - 1 - 1 - t - 1 
Petersma 0 -· 1 - 0 - 0 - 1 - 1 
Dekeri P. 1 - ·1 - 0 - 0 - 1 - 1 

§Qiflllli.�EKENWINKELS 

- 0 
- 1 
- 0 
- 1 
- 0 

4 
6 
4 
4 
4 

uit 7 
uit 7 formidabel ! ! 
uit 7 
uit 7 
uit 7 P.Deken 

Amsterdam is in korte tijd verrijkt met twee schaakboekenwinkels en gelukkig beide 
dicht i� · de buurt .• S_chaakhuis de Haan vestigde een filiaal hoek Churchilllaan/Schfp- · 
beekstraat· · en uitgeverij .Sndriessen verscheen in de 1 e Jan Steenstraat midden tussen 
de Ferdinand Bolstraat en de 1 e v.d.Helststraat. De laatste koopt ook schaakboeken in! · 
Ga eens kijken! 

PIONNENRUIL - STUKKENR�I�Lt EEN PRBLEËM 

zp :il zD 
zp 

zp 

·wp 
wp wp • 
wT wL 

zp=zwarte piçin. 
zP=zwart paard 

ZL · 
zp. 
wp. 
wL· 
. 

.zT 
zp 
wP 

wp 

• 

zT 
zp 
zF 

wp 

idem wit 

zK 
zP 
zp 
wP 
wp 

wK 

. zp 
wD 

,WT 
wp 

P.Deken 
(niet-aandeelhouder) 

·Op 25 mrt. schreef ik de w.l. naar aanleiding ' 
van de sm&delijke nederlaag van C2 tegen PCB t 
'in de strijd om te ontkörilen aàn-degradatie ,dai; 
·men bij Caissa in 1 t al gem.een te traag is met 
•het openb�eken van het d�ntrum (�ionnentuil)' · 
·en het d.m.v. stuk_kenruil verkrijgen van posi:-=
·tioneel voordeel� Di� zijn punten,die uitvoe� 
rig en eenyoudig aan de orde komen in het . 
boekje "new Ideas in .chess" van Larry�Evans. 
Op 3 april speelde ik voor de huiscompetiti� 
en ging een beetje op de ."Pillsbury" toer. . 
Na mijn 17e zet gaf zwart ojJ bij de hiernaast ' 

staande stelling. ·U ziet , er is·geen stuk van het bord. De �nig� é�hte s�haak-strijd-zdt 
is c7-c5 geweest;de andere 15 zetten van zwart h�dden niet meer dan een ritueel -
dramatisch - figuratieve funktie. Curieus is ook ,dat, als u de zette.n l!ta� natelt ,om 
deze .stelling te bereiken wit precies. 17 -zetten nodig heeft. Van· ee.n schaakstri,jd kun' 
je dan niet spreken. Een partij zonder enige �aarde. P.Deken 

CLUBGENOOT PETER DE LEEUWE; schaker en schilder . .  _ 
Zoals aangekondigd op ons' prikbord werd op zaterdag 31 maart de schilderijententoon
stellihg van werken van Pet�r de Leeuws in galerie "Amstelveld" geopend.Het onderw�rp 
wa� Cuba en Anton Constandse, de beRende anarchist ,hield de openingsrede. 
Cuba �s voor schakers beslist interessant. De grote Capablanca komt er vandaan,het 
schaken wordt er zeer gesti�uleer& en intensief beoefend. Ruim 20 jaar geleden vond 
daar de grootste schaakséance alier tijden plaats: 200 topschakers· teg·en 6000 simul
taanspelers tegelijk op het "Plein van de revolutie11 te . Havanaiterwijl enige maien de 
tropis.che stortregens. neerplensten. Een feest op zichzelf. (die regen? - red). 
Maar Peter ging er niet heen om te schaken,maar om t� schilderen. Nou mensen ,ik kan u 
verzekeren,hij kan beter schilderen dan schaken. Uiterst modern realisme ,1t is · alle
maal zo konkreet als maar kan.Uitbundige kleuren; bloemen ,struiken ,bomen,rnensen. Mensen 



" ".'1 } 

·-·-

vol .elan bezig met de revolutie tot scheµping van de heilstaat (? - red.),kinderverzor
ging,ond�erwijs,cultuur;tegenover de aridere �taten van het amerikaans contirient m�t een 
ander ekonomisch,sociaal en ploitiek �telsel. Het do�t �enken aan propaganda,maar hét 

"is meerdat hij daarin zijn inspiratie vond tot verwezenlijking van het puur abstrakt 
ruimtebegrip�Deze artistieR� vei�inie�ié van d� hoó� met �uimte ma�kte op mij grot� in-
druk. Ee� knappé verrichting v��:.clé "bescheiden kun�tena�r; 

. 
P.Deken •' . ' 

(aeQt u nieu�sgierig gewprd�n�lees het. aanp�akbiljet · met openin�stijden in ons 
�lublokaal -,red�) 

?CHAAK�ACHT UI�ENSTEDE 17 mrt. 19�2.. 
zeskamp: . ·3 uit ·5' . . Petersma 

Petersma 
Peters ma 

' 1· • 12-kmmp snelschaken: 72 uit H (3e pl.) 

Ignacia 

' 

finalegroep B . : H- uit 11 ( ne pl) 
· 1 . ) winnaar finalegroep B.i.: Crosse idem 52 uit 11 ( ·5e pl) ", ·' 

winnaar finalegroep A v.Haastert" · 
2.Straat 

C/\ISSA RATING GIJFERS 

1. Van Hulst 2113 
2. \-Jijchgel 2094 
3,. kappe3lho:f 2054 

COMPETITIESTANDEN 

4 • Mowi'tz 
5. Broersen 
6. Roos 

2e.kl. D 
1.Caissa 3 6- 11 

·· z:räï-4-:-�-----6:--ro 

1e klasse A. 
l�&'v��n 5 . 6-10 
2. P I;;·rï·-2----:---6:-a 
3�rèw 1 6- sE · · �.A've�n 7 6- B , 
4.Pci:J t 6- 6. 
5.W'meer 4 6: 6 
��f�Lask. 2 6� 4 
7.Memo 5 �- 3 
s:ë;iss�-2----6:-3 
nàg ,te ;spelen: 
Memo. 5 .- .. c2 . ·! ! !-!- · 
Naklasse ·, .· · 

4�Wa�hter 1 6- t 
5.LCK 2 5- 4 
6.Abcoude 2 6- J 
7.DCG 3 6- 2 
s:p;;;bïëëffi-3--s,=�-r 

: .'"nog• 'te spélen: 
· · C 3 :- ·A· 1 veen 7 

,, Overg.kl.A . 

7. Ign�cia' 
B. Leij en : 

2e klasse C 

1945 
1"9.34 

1.A1veen 6 6-11 
·2:-fJ�ërëb�-r---g:rq. 
3.DOS 3 6� 8 
4.W 'mee':t 5 6- 5 
5.Victory 2. 6� 4 

· . .  )i�Ons Huis 1 6�4 .; 1 
7.Caissa 4 6- 4 
s:CëR�3-------z;;�2 
nog te spelen: ·' 
Des/W1meer '5 - "C4 

9. Nusink ' '1927 
1 D. Pijpe�,s · 1774 

1 
2e klasse B 
1.Amroba 1. 6-11 
2:-BGc-2�-----g:rr 
3.VVGA 3 6- 9 
4.Amstei,3 6- 7 
59Raadsh. 2 6- 5 
6.TOZ 2 6- 3 
7.Veco/KVC 3 6- 2 
s:ëä:L88ä_s ___ z;:-o 
nog.te iilpelen: 

- Ve'C"ci/KVC' ·3 ".:,. C5 ·n 

· ; ·  '\' 

1 .Caissä 6- "-6-9- "··1.Caissa1 .B - 15·K-· 1. Amètelveen 2 7 - t4 K 
2:--o:s:�1---------7-�-1ö-�-, 

," 

2. N .\rJest . 6-.9 
3.D.Toren . 5�6 
4.Amstel' -·- '· :.6-5 
5 •. L,andsmeer. 
, 6 •. Slot s:tvrt 
7.TQ{: 

5 .... 4 
5 ... 3 
5-2' 

· 2:Bë8:wG"fir�r---=r·::-r2 .. 
3.Victory.l 7 11· 
4·. de "Amstel .1 8 11 · 
S.de Pion .1 7 - 7 
6.Mcimà.4 -7 5 
7:färr7Eäsk:1--s-:--4 D 
8. ODI 1 7 ·1 D 
9. MSK 1 7 0 · D 

------------�----�------------

3. Abcöude 1 1 6 
4. Mactabi t· 7 - ·� 
5. Tal 1 · 7 � 
6.· Amstelveen 3 6 4 
r:-ËiäïiJÄs-3-----"'.'.:z;-:--4 
B, We�sp 1 6 - 3 
(deze �fd� ter informatie) 

.Caiss.a 1 heefit ·ee,h prima· seizoen achter de r'Ug.- Uit de persào.rllijke resultaten(zie el- . 
. ders in dit blad).blijk:t.,dat· niemand van de spelers onder de.50%·komt. Naast de inzet 

van de spele�s was. daar ee·n:· 200% inzet van teaml�ider' Îgnatia·� Hij heeft getoond· ee·n 
. voortreffelijk teamleider t'e ·zijn·. En da't' mag ook wel ee�s·: neergeschreven worden·. 

[Jok· de ·teanigèest· vés goed. Ig-nátiá had· üiteindeliJk 'steeds ff spe°Ier·s,· tcit zlriin besch;Lk
king, zodat er éiéin speler meost -afvalle.n. Ook hier een goede samenwerking. eh · gee·h gemor 
over de vraag wie wel en wie niet mqest spele�� H�lde 0�or team �n teamleider!. 

,; :. .• .-.;..i.:.._ .•.•. ..,_._.,. •. ;,.<::;..:,." •• ..:.�·- -·-,·-- • . . 



Halio � j ongelîs ! ! 

De competitie tegen andere clubs is geeindigd. Er is door 
Caissa geen enkel compet.ftiepunt gescoord.· Helaas, helaas ! 

In de clubcompetitie zijn nog enkele ronden te spelen,maar 
in de�op yerandert er niet veel meer. De kwaliteit van de partijen is de laatste tijd 
niet best. We hopen in het nieuwe seizoen 
eerst de stand in de clubcompetitie na de 

wat 
29e 

bete.re prestaties t.e leveren. Hieronder 
ronde: 

1 • Bert Gräbe:i:: 823 pnt 1 o. Anthony Van Bokhoven 426 pnt 
2. Peter van Treuren 598 11 • R.oemie Hilleman 408 
3. fü1rend v •.. d.Wal 590 1 2. Kenneth Bijsdijk 401 
4. Daan v.d.Wal 574 1 3. Edward Martin 378 
5. Michel de Leeuw 499 14. Robertino Floo:i::s 375 
6. Harm Gunderman 489 15. Eric Loots 358 
7. Michel Verh·ulp 461 1 6. Dennis Wisman 317 
8. Richard Bos 446 17 & Lesley Brugmans 3D5 
9. Marco Theijsmeijer 441 1 8. Reni§ Moritz 288 

.. 
Iedereen,behalve .Bert Gräber,kan op een. hogere plaats komen; m_aar niet allemaal tege'"'. 
lijk natuurlijk. 
We zijn blij �et onze nieuwe .leden,Roemie,Robertino en Denni�. 
Nu nog een belangrijke mededeling: 

. a�_s. Zaterdag, 21 apr.il, .om .?. ljUr 's middags .in df3 .Verheijsport_hal (de vro.e·
geré sporthal-Dost) diploma-examen. Je kunt met iiJn' 9. rij den tot de hal te . 
Pretoriusstraat (HEMA), je steek.t dan de tràmraiïs over, rechtdoor en d·an

·
· v'6err. 

het Sportfondsenbad naa'r rechts - langs dè melkfabriek. ,langs de busgarage · 
naá·r de spo:othal· - je loopt dan langs de Or.alije Vri'jstwatkade:·. 
Ga op tijd van huis, neem de tijd voor de reis naar ·de sporthal,want op zate,r .... 
dagmiddag is h�t -behoorlijk druk! - Succes ! !  

Tens1ott8 "ëefr verbertering. In het vorig r:iummer storici:,dat Mithei-·de LeeÜw niet. get:?;t._aag� · . . . 
was va�� zijn torendiploma. Dat is helemaal fout,want Michel is w�l geslaagd ! _D zo ! !  ' ' ,, , : 
---�-��-----�----------------------------------------------------�--------------------

Dm na te spelen: 
--- -------------

wit: van Daalen--
zwart: de Lë.êüwe· 

21. Pf1 - Lc7 
26. Tg2 - Pf2 
( Lc1 heeft geen 

wit: Roos 
zwart: Deken P. 

stap 

1. c4 - f5 2.d4 - Pf6 3.Pc3 -

5·. Ld3·-. d5 6.c5 - D-D 7.Pf3'·-
9. Tb1 - Pe4 . ·· 10.Lxe4 - fxe4· 11 • 

13. f4 -·exf4" 14.Pxf4 - Pf6 15. .. 
17. h3 - g5 18. hxg4 - gxf 4 19. 
22. Tf2 - Pxg4 23. TxfB - Txf8 24. 
27. Txf2_- Txg3+ 28. Pxg3 - Dxd1 
gedaan ! ! ! ) 

e6 4. 
t:o ' : .· . . s. 
Pd2 . ... ·e5 
b4 :. b5' 
txf7 - ÏJg6 
Tb2 - Dh5 

29. Tf1 -·Dg4 

e3 
D-0 -.. 
12.: Pe2 ... 
1 6. Db3 " 
20 •. Dd1 .... 25. g3 ·-

en wit 

1. e4 - e5 · 2. Lc4 - Pf6 3.d3 - Lc5 4.Lg5 - d6 
5. P63 - c6 6. Pa4 - Lb6 7. Pb6 - axb6. 

B. f4 - h6 

Le7 
Pbd7 

- De·8 
l:g4 < -

- Ld8 
- Tf3 
geeft op. 

9 • .  fxe5 - hxg5 1.D. exf6 - Df6 1 1 . Df3 . - Lé6 'f2�L>«eG··-:- fxe6· 
13. c3 "."" Pd7 14. d4 � l<e7 15. Dg3 ;_ Df4 .16. Pe2 ..: De4x 17. DxgS+.- Kf7 
18. 0-0+ - Pf6 19. Pf4,"."" De3+ 20. Tf2 - Dxf2 !!! en wit �af op! ( 21 �  Kxf2 - Pe4! 
en • •  ; • •  indien 20. niet Dxf2 maar �h1. dan Txh2 21. Kxh2 - Th8+ 22��83 - Dxg5!!) . . - - -----------------------------------------------------------�------------------------ . 

contributie betalen? . . C. 2882 
. 

gem.giro gebruiken· ! 



1 .Roo.s 
2.Ignacia 
3.Pijpers 
4.Dr:Jken P� 
5�Broerseh 
6. Dirks 
7�van Hulst 
8.li>/ijchgel 

11 • Pet, ers ma 
12.Nusink 
13.Kappelhof 
14. Mowi t:Z· · .: 
15.v�R;!.esseli 
16.van Dijk 
17.Leijen 
18. C..orne1_issenW 
19·. Ui.terwij k · 
20. de Vries li>J 

com 
pe
ti
tie 

2822. 
2586 
2549 
2500 
2475 
2460 
2445 
2397 

. 2366 
2348 
2325 
2227. 
2212 
2191" 
2050 
2013. 

1960 
1944 -------�-----------� 

21 •• v. Teeselin'g 1920 
22·� Peters 1917 
23.füildsr · · 1 915 i 
24.Knop 1912 
25.Houbraken 1876 
26.van Steden 1824 
2q .Deken VJ. 1808 
28.Silbernberg 1803 
29·. Cor.nelissenH 1 801 

30.0ranje· 1718 

1717 
. '1704 

31 .Ele Leeuwe 
32.de Vreeze 
33.D:i.ependaal 
34. Me ij erin)< 
35.Bos 
36.v. 1t Kaar 

·37.Barendregt 
38.Zonjee 
39. Bar'tman 
40.c;le ltJinkel 

1683 
1669 
1638 
1614 
1 61 3. 
1571 
1562 
1556 

41.Manuri 1535 
42.Loui�zoon 1503 
43.Hemmes 1503 
44.de Lange 1496 
45.Kurk 1489 
46.mwStarreveld 1459 

·47.v.Daalen 1442 
48.Berkhout 1406 
49.Ne�dig 1386 
5.D.de·Vrijer 1376 --------�-----------

'·:-, 

C: 

(bijgewerkt t/m 17;4.79) 

.. 51. Crooy 
52.Mollema 
53.Reihen 
54.de Vril:ls.R. 
55.Me�jer 

'56.GrünbaUer 
57 .Me:i,sn:er 
5 8. v. d �.Vliet 
59.l<emp 
60.mw. Deken 

.o·.-1'356 
1344 
12'78 
1268 
1245 
1243 
11 9 8 
11 83 
11 68 
1126 

p1.Uitermark 1112 
62.Langè 1110. 

\ 
63.Roes 1093 
64,Wuck 1067 
65�Frensdorf 1029 
66 •. v ..• W.aesbergeW 1028 
67.Alberts 1024 

_68.Harinck 1017 
69. de Jong 1 01 2 
70.Snieder 1007 ---------�----------
71.Reintjes 1 005 
72.Hulsthoff 991 

· 73.o.Zeven 933 - ·,:,·:--·-· 74.v�n Sch.ie 925 
75.v.Dostveen c 915 

· 76.Schade 819 
77.mw. Hogenboom 802 
78.v�Oostveen H 802 
79. v. ltJaesberge F 766 
80.Samuels 758 

81 • Peek 756 
82.Rijs 734 
83.Crusius 734 
84.Wendels 685 
B�"IJ1eukeboom 565 
86,v.d.Berg 546 
87.Bouwens 489 
BS.Smit 464 ==================== 

te pikken,van Crusius 
verwacht. 

ONS COMMENTAAR: 

Roo� stevig bovenaan;in de laatst ge-
•. · sp�elde ronde,werd hij afgeremd door 

lgnacia.Indririger bovenin Deken P.,die 
het pri�á doet!Een 4e �la��s.In da �e 
groep een aantal aandringers,die vinden 
dat ze te laag tronen.De afstand· met 
no. 8 .. is minimaal,zodat er nog wel wis-

•seliri�en zullen komen.Verrassend goe�. 
is het oprukken van van Riessèn uit't4! 
Dok in vorm is Corneliss�n W.�uit t3), 
die zijn plaats. taai verdedig•. Jan Leij� 
en beschuldi�t zichzelf: te weinig ken-

. nis van de openingen • • •  daar is wel wat 
aan te doen!In de 3e groep Balder,die · 
afzakt. Hier is Houbraken in opmars,1n 
tegenstander,waar je rekening mee moet 
houden!Van Steden ondervindt geduchtG 
tegenstand. Peters en van Teeseling 
rukken op,naar b oven- wel te verstàan. 
In de 4e groep een driftig klimmende 
de Leeuwe,sen wat afzakkende d� Vree�e 
en Barendregt (die toch zo goed op stoot 
wasl In deze groep een goed oprukkende 

,Bos ( L;tit Ç5) , een hela'°as weinig ).<amende 
""'d� Winkel,"dfe veel te' la,ag troont. 

. 

In de Se groep,in de middenmoot,een ver
rassend opkomende Lou'iszoon en een Kurk, 
eeri· teleurstellende Neidig,de midden�oot-

. ster mw. Starreveld, een •dalende van Dàa
len en een toch wel aandringen�e Berk� 
hout + de Vrijer. In groep 6 zien we 
Reinen,die daar niet thuis is,Grünbauer 
afwisselend klimmend en cialend,de Vries.R, 

·die toch wel op streek' is,Meisner,die 
· moeilijk te beoordelen is,omdat hij 

niet regelmatig komt. Crooy,veelbelovend 
en Mollema die zeer wisselend speelt. 
In' de wat lagere regionen een sterk op
komende Uitermark,een ta�ie de Jong, 
een tegenvallende Hulsthoff. �auwens en 
van den Berg beginnen ook graantjes mee 

en Rijs hadden we eerlijk gezegd wat meer 

Nog 5 ronden scheiden ons van het einde.Grote veranderingen 
zullen er niet meer ko�en. Wel dienen we in het oog te houden, 
dat er nog 7 afgebroken pamtijen straks' ingecalculeerd worden •. 
De opkoms{�is nog steeds v�ortrèffelijk.Hoogste �s�óre" op 
§§n avond: 70 m�n/vrou�. Aan het �ind van de �ompetitie maken 
we hiervan een totaal-overzicht. 

Trek er nog maar even aanJ w.l. 

• 1 

' 

1 

1 
1 
l 

_J 
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BONDSCOMPETITIE � CLUBCOMPETITIE --------------------------------' 

Het is niet iederee� duidelij�,dat je,als je in de bondscompetitie speelt, speèlt 
voor de tl�b;d.w.z� je vecht mee om de tientallen een zo hoog mogelijke plaats te 
bezorgen. In de clubcompetitie vecht je voor jezelf dm een plaats �n een team. Uit· 
gesprekkenide l'aatste weken gevoerd,plijkt dat men er andere. gedachten op na houdt� 
Wat is het geval .• Theoret,isch bestaat op dit moment de moge1.ijkheid,dat C2 degradeèr.t 
naa� cis 2e kiassé en C3 promoveert naar de 1e klasse. Dat zoµ betekenen,dat we EEN 
team in de 1e klasse krijgen en EEN team in de 2e klasse. Da� team in de 1e klasse 
-gaat 'dan C2 heten en 't ande'J::B C3. C.3 heeft er dan voor gezorgd,dat C2 in de eerste 
klas$e blijft" Da.t heeft C3 dan voor � �- g·epreste·erd: • .  Vi.a een goede plaats op de. 
:clubranglijst kunnen dei spelers van dat C3 zorgen,dat ze straks in C2 gaan spelen.En· 

er :zijri e:r: al,.die dat gaari presteren. . 
De mening van sommigen, dat, als C2 inderdaad zou . de·g:raderen en ""C3 zou prmc:iveren, 

-C2 dan ln de 2e klass� en C3 in de eerste klasse zou gaan s�elen is een verkeerde 
mening.Dan zouden .degerien,die (uit C3) nu in de 2e groep· sta·an,daarvoor"gestraft" 
weiden. En dat is toch niet de bedoeling! 

! , We weten, dat er in de verkeerde .redenering van sommigen 'ergens ver weg wel iets · 
redelijks zit.Zij hebben iets gepresteerd en krijgen lang geen 1 00% genoegdoening: ·' 
Ge�n genoegdoening �oer de11persoon11,maar toch wel voor de.club. En daar gaat het om' 
in de'.bondscompetitiet 

Th�or�tiscb • • • • zeggen we in bovenstaande regels. C2 zal.knokken dm niet te de-· 
g�aderèn· en da� krijgen we 2 teams in de eerste klasse (als,C3 meeknokt in de ·laatste 
wedstrijd) en dan is de geno�gdoening meer ��� 100% l 

DRUKWERK · 

MW/ DHR. 

S.V.CAI�SA 
ir. de· Vassystraat 12 · 
1.755 NC PETTEN 

, ·t'el. 02268 1806 

P. c.M.Deken 

Amsteldijk 

1074 HT 
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