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Zo ongemerkt zijn we de wintercompetitie en de bondscompetitie binnengeroldJ. Iri·d� -�� 
ciubcompetitie h�bben we al 5 .ronden achter ede rug.De chaos is nog groot,"��ooth�dèn"�cilleh 
�mlaag�kleine·jongens"tronen hoog! E� is alweer een �e�bfd gebroken. Op'2 okt. ·�aren 64 leden . \ . 
present. Het reqord was 600 . • 

In de bondscompe�itie. beet C1 d� �p�ts af. De eer�te zitting werd besloten �et 5 af� 
g�broken partijen. Voorlopige stand. �-3. Ook C3 en C6 speelden�� · 

In dit nummer ook een terugblik op �e ledenvergadering van 4 sept. j.l. Do� wordt in 
dit n.umrn.er;_,gesp:poken over de bestuu:hsyakçitµre. -." .. _" ._ . . . ·": 

.
. 
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.
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Er ziJn, r;mg ç:il. wat mutaties in" d8 i.edenlijs·t. E.en lij�t ve�t'rekkenden en een lijst 
,/�-teuwkoine;r.s:• . -. . , . , " " ·,i · n .· ·;: " ". ";· · 
' _) : ,W8'.,�i:J � :.nu 9?��n·d aan onze vernï'eu�d_e behuizing. Een chique bedoenin'g /Aànvankelijk 

keek me;n· :bedt?nk!el,:i.jk. paa·� het licht, maar we vergaten clan wel, dat de :ie.rdperi Liitgetest"moes
ten worden.·. Dat .b,ijs;i:ï13ll13n is nu voor de . eerste maal gêsch:Le'd en de iichtval is al" ve8'1 
beter. : " " . -; � · · · " · 

" :" . :". " .. ," . " . . 

.. ·De indel;i�g
"�1Ja� "d� t:eams iE,> twe'e maal gepubliceerd op h'�i _.b.Ó:i;-ä." 'ook dé" wedstrijd

boekjes zijn uitgedeeld. Iedere irigedeelde ·spel�r kan dus wet���wan�eer·'hij/i±f s�elen 
moet. De agenda op het bord vertelt u ook nog eens iwanneer op u gerekend wordt en ten over
vloede staat er ook nog een agenda Jn ons clubblad •. Als je dan nog niE?t':,·weet,.wanneer je 

ll . .' • •  ,. 

-� 
. . ;·: .. :·. '. •. spelen moet,ja dan • • • • • • • • • • •  ! 

Jan Timman, die in het verre Zuid-Amerika speelt, kan en�t?len \.'.an. ons tot troost zijn" 
Dan denken we aan hen, die lager staan op de ladder dan ze zouden wii�en� Onze ster-speler 
doet het�zeer matig ·en dat .kan dan .in het 1chaken ook.gebeuren! We.bqorden zij ri· ��em �ié 
de radioih•i blijft op�imist�s�h� •· 

Zo mensen, we gaan aan de slag. We rekenen op aller inzst!· 

',\ 

1 
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De bondewecistriJden 
onze teams: Indeling van 

hoofdklasse: 
1ë-ï<ï8;9;--Ë: 
_________ ...... 
1 e klasse �: 
2ë-i<ïäëëë-jj: 
3ë-ï<ï�8ëë-t: 

TAL 1 - US 1 - Maccabi 1 - Abcoude 1 - TAL 2 - ELSEV/VAS 3 - N.West 1 - Caissa 
PtW 1 - Weenink 1 - VKVC -Pion 2 - DOS 2 - A'veen 6 - T. Lasker 1 - Caissa 2 
Weesp 2 - VVGA 2 - WGM 4 - Pegasus - TAL 3 - ELS/VAS 4 - ENPS/HWP 1 - Caisso 3 
TAL 4 - WGM 5 - LCK 2 - TDZ 2 - VVGA 3 - Weesp 3 � N'dam 3 - Caissa 4 

Zës-tä'.tI�ii-ff: 
TAL 5 - VKVC 4 - Necreba 3 - FSCRB 1 - Probleem 4 - A1veen 8 -DCG 4-TDG 1 - C5 
A1toren - de Amstel - FSCRB - TOZ - ENPS/HWP - Pegasus - A'veen - Caissa(6) 

Dpmerkelijk,dat onze teams tegen alle tientallen van TAL spelen. Dus 5 keer een wed
strijd tegen een TAL-team. 
We zijn zeer benieuwd hoe het C1 zal vergaan. Zeker is,dat we sterker zijn dan in het 
vorig seizoen door de nieuwe aanwinsten Nusink A. en van 't Kaar. Ze begonnen samen 
met overwinningen in het eerste optreden van C1 . 

· 

C2 is ook sterker dan het vorig seizoen;dat mag oo� wel,�ant C2 moet in �en vrij steI 
afdeling opereren. 
C3 heeft niet de sterkste afdeling,dat belooft misschien.wat • .  

· · 
C4 moet zich kunnen handhaven en C5 h��ft:ook ni�t de zwaarste afd�liDg• 

We beginnen niet met prognoses. Ieder team �DPkt�onder aanvoering van de gekozen teamleiders. 
Voorlopig bekijken we dat alles vanaf de zijlijn. 

OP DE TAFEL • • • 

van de w. l. ligt: 
a. een �chrift,waarin al uw gespeelde partijen in de interne competitie genoteerd staan; 

ontmoet u een speler voor de 2e maal,dan kunt u daarin de kleurverdeling vinden. 
b. een aantekenboekje,waarin ü kunt notere.n de datum,waarop u ve'.;t:-hinderd bent; dat kan 

een telefoontje besparen. 

DE INDELING VAN DE TEAMS 
is gebaseerd op de eindstand van de interne competitie (waarin ook de bondsresultaten 
verrekend werden) van het vorig seizoen. Telkenjare komt er iemand opdraven,die ee� goed 
woordje meent te moeten doén voor �en goede vriend�die dan toch eigenlijk een�stapjc hb· 
ger had mdetén spelen. Die voorspraak vergeet dan natuurlijk even,dat we een reglement 
hebben,dat je niet even terzijde kunt schuiven; hij v�rgeet ook .1,dat,als je zijn 
vriendelijk verzoek zou honoreren, een ander maar even moet inrukken. Iedereen weet aan 
het begin van de competitie,waar hij/zij aan toe is. Vindt men,dat er iets veranderd 
moet worden, dan dien je een voorstel in op de ledenvergadering. Die kan dan oordelen. 

DE KOP VAN ONS CLUBBLAD 
in de groene kleur is weer terug. Fabrikant: Rob Lange. 

TEAMLEIDERS 
werden op demokratische wijze (zo ho�rt dat} gekozen� 
C� : Ignacia (B32BD7) 
C2 : v. Riessen(924672) We sturen de te3mleiders binnenkort een overzicht met afspraken, 
C3: Silbernberg(733287zodat het contact teamleider - w. l. zo goed mogelijk loopt. 
C4 van Daalen -geen tel. 
C5 mw. Deken -geen tel. 
C6 de Vries R. (656242) 
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MOMENTOPNAMEN UIT DE JAARVERGADERING 
---------------------------�--------

Aanwezig,�.�io•n 40.led�n� Het aangekondigde aftreden van o��e penningme���er�sse ging 
niet �oo�. Ze��tel�i z{ch - �ermoedelijk na een robbe�tje knokken �n d� wo��kamer t� 
Zwaa�·- w�l herkieibaar !j

.
Een klater�nd'appiaus van de �ergadering· toonde �an,dat �en 

··�eer verheugd _l(Jas �v�r d!'JZB zaak. .. . · 
Op voorstel .van het bes:tuur . we+d pns oud-lid P.Broersma benoemd tot.erelid van de.vereni

ging. Hij is m�er dan 40 Ja.ren · lid geweest van Ca:j.ssa en haar mo�dervereniging en maakt. 
z·i�h nog nuttig als diplomac��s�l bij de examens voor de adspiranten • .  Ook hier een applaus. 
Intussen hebben we van onze vriend Broersma vernomen, dat hij zijn ben�eming �ot er�lid 
van harte aanneemt. Hij zegt dé vergadering hartelijk dank. We hebben nu twee ereleden: 
D.Booyenga tl:l Pu:rmerend en P •. Broersma te Amstelveen. 

Een nare zaak was de z:aak.-Broersen. Hij was niet ter bestuursvergadering en ledenverga
dering verschenen; omdat h.ïj v-orig jaar notulist was hadden we ook de notulen van de vorige 

·\�)vergadering niet.;. Wat er nu ,precies aan"
,
,�e hand is,weten we nog niet. Er kwame.n wel aller

. lei mededelingen· : hij zou liever gaan " .brriidgen - hij had geen zin meer in schaken - enz� 
· Zo iets heet: met· ei� noorderzon vertrekk�n ! We besloten hem maar van de ledenlijst af te 
.voeren. Hij la�t du·� �-eh bestuursvakature achter. Daarover bericht het b�st'uur u in de 

. 

�estuursmededelingen. 
'rijzen _werden uitgereikt' aan: Ignacia - Ra.os - Pijpers (winterco.mp.} 

. . v. 5chie - v_.d.Be"rg (iomercomp.) 
1nacia ging �et 2 bekers na�r huis. 
·� .de .compe·ti tie. nemen· We deel met .5 ti_éntallen en 1 z"estal� ·.De j éugd neemt deel .met 
,e'�ms·� · ": : - · 

· · · 

· \wart over 9 �kren we.·uitve�gad�rd en �r_ganisee�d.�n wat weds'trijden •
. 

• ' .. . 

\-.1c-:J. -,..J l l l 1 (1 
\0 .J ·U·U_I} : . . . . 

\. \ 'leden: \-----:. J.C.R.Tybout - C.A.M.Leenders{terug van weg�eWeest) - R.R;Post· -·J.Wijchgel 
W�Cnossen(barkepper)·-:Nusink A.(terug van �eggéw�est) � �içh� Po�ak (adsp) 

\ allema�l hartel(j k welkci�:'.! 1 ! 
atie (niet vertro�ke�): mw. E.Ho��nboom-Metz - dê 0r{es W. 
�---�-----------------\n: Beukeboom (te druk) - Broersen (no�rderzon) - Crusius studie)·-.Floor (vond 

1..--
\ zijn plaats in C6 te min) - Meijerink (te druk) - Reinen (werk) - Reintjes 
\ (te druk) - v.d.Veldt (noorderzon) - Zev�n (liever bridge) - Brugmans(adsp) -\ Gr§ber(adsp) - �e Leeuws (adsp) - Theijsmeijer (adsp) - Loot� (adsp) 

\ 
�: 82 senioren+ 13 adspiranten = 95 leden 
\ ' ·  . · . . 

\e-Broersen stelt het bestuu� kandidaat ali:i comm. van fflatriac;il: ·mw. Pç:iula 
� voor 20 oktober geen tegenkan�idaten gesteld worden eQgeen bezwéren wor
�ordt mw. Deken als verkozen beschouwd. Dat �al dan betekenen,dat we in_ �ns \eden twee dames hebben! 

\
\
en · . ·een zwar\3:taak - .wij1Caissa-ers,zijn niet 
r · z.it· g_13e.n stwk meer. in· .de goeçle doos.. 1 t Is 
\Wieg.el. - beginnen met .p.uinrui�en. 

\ .  

\ . 

\ 
." .. :' 

. i:·. �· ." . 

zo zorgzaam�als het ons mate
��n puinhoop • .  Ze kan dus -
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WEDSTRIJDEN 
-·-· 

Het plan,de wedstrijden weer op de oude,vertrouwde wijze t� verslaan moeten we in dit 
nummer althans laten varen. We beginnen maar met een wèdstrijd;diè moest .. dienen als trai
ning voor de bondswedstrijden. Vanuit de Bijlmermeer kwam het verzoek om met Caissa 1 op 
maandag 24 i��t. t� k�men spelen tegen een Bijlmeerteam,samengeet�l� uit s�elers van 
Isolani' en rSCRB aangev.uld niet ste:rke gastspelers. s·1·�chts 6 cr:..ers waren besc-hikbaar. 
De strijd werd een complete afgarig. 5ilbernberg schrij�i: een ongemotiveerd en ongeconcen
treerd Caissa werd vakkundig gevloerd. Een sle�hte generale zullen we maar zeggen • • • •  Tevens 
een waarschuwing tegen onderschatting van kome�d� tegenstanders! 1n ieder geval werden we 
een stel stukken rijker en we werden zeer sportief en sympatiek onthaald door onze tegen-
standers. Prestaties: · v.-'t Kaar 

Ignacia. 
Nusink M. 
Pijpers 
Wijchgi;:il H 

t 
:0 
0 
0 
1 

Peterstna 0 
Houbraken(2) 0 
Balder,( 2.) 1: 
W_ijchgel J .• (2)0 
Silbernberg ( 3 )t 

eindstand 3-7 

Het begin van de bondswedstrij den 1ilas· wat ro.mmelig. C1 begon op 4 okt·. met 5 afgebroke 
pa:r:tijen, C3 verliet Weesp met 4 afgeb.rokèn par'tijen en C6 wachtte vergeefs op het zestal 
van Amstelveen,dat compleet verstek liet gaan. C1 staat met 2 ... 3 achter,C3 staat met 3t-2t 
voor. 

De wedstrijd van C1 tegen VAS/3 was geen onverdeeld genoegen. Tea�leider Ignacia schrijft 
De ontmoeting werd een· bikkelhard gevecht,waarin we .bij de e·erste tijdcontrole met 3-2 ach
terstaan met 5 afgebroken pa"rtijen. Als er e·en· speciale s'chaakduivel bestaat,die er behagen 
in schept schnkers dwars te zitten, dan is deze satan daarin volledig geslaagd. Na een rom
melig beçfin (Roos een kwartie"r te laat,Kappelhof 20 min. te laat - reden: de aanduidding 
van het adres J.v.Galenstr. 335 schijnt misleidend te zijn) moesten we onder ongunstige 
omstandigheden aantreden. 1. De kantine was vervuild (dat was dus spelen tussen de afgeklo
ven karbonadebotjes - red.) 2. er was geen bediening en de koffieauto�aat was kapot,dus • • •  

3. de spelers zaten verspreid over de hele zaal. Het zijn allemaal bijfactoron,d{e niets 
met schaken te maken hebben,maar je gaat toch verkeerd achter het bord zitten. We spreken 
dan nog maar niet over de tegenstander van Roos,die weigerde te spelen bmd�t Roos rookte. 
Na bemiddeling werd ook d�e hindernis genomen • 

. Dstiu'-f9nt �an 't .K
.
;;iar. behaalde een overtuigende ove:i:winning op dé sterke Jung·;-·· de twe.G· 

de debu.ant Nü�ink A. �peelde de sterren va� de hemel;hij won van Bakker •
. 
De kentering na 

dit goede begin kwam kort er na. Van Hulst verloor,Nusink M.behandelde e�n veelbeloyendr 
stelling niet goed en eén 0 was zijn loon. Helcias vêrlàor ook ·Pijpers. (2-3) De rest ·Werd 
afgebrok•n.-Wat het worden gaat???? 

De wedstrijd -van C6 tegen Amstelveen··zal opnieuw worden va5tgesteld. Wel krijgt A'vr 
2 verliespunten. 

REGEN IN DE VAKANTIE 
Wat doet een lid van Caissa als het regent in de vakantie en er is geen tegenstanc 

om mee te 'chaken? Dan pakt bij zijn bord �n gaat zelf wat met de stukken"spelen". Zo r 

Al spelende ontstond de volgende studie: 

wit: Kh4 - Da6 - Td6 - Pc4 - pionnen'c5 en h6 
zw.: Kg2 Dc2 Pd5 Le4 - pionnen c6 - f6 - f5 -· h7 

Als u de moeite neemt deze stand op te-zetten,zult u zien,dat de witte koning in 
schijrbaar onontkoombaar matnet is geraakt,te beginnen met Df2 + • Toch luidt de opge 
Wit begint en maakt remise. (de laatste.zet van zwart wordt dus Df2+ en nu gaat wit l 
Wie de oplossing vindt en deze naar mijn hbisadres zendt dingt mee naar enkele(besch 
prijsjes,die ik beschikbaar stel. Bij meerdere of vele goede oplossingen zal ik het 
van Caissa vragen de prijsjes te verloten. Oplossingen binnen 3 weken per briefkaari 
J.W.van Hulst - A.J.Ernststraat 69 - 1083 GR ArnsteJ:tdarn. 
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Hallo.jongens en meisje! 

', '. ,: 
": ·. .JEU�JD 

We �èginnen maar met de competitie,die 
.Onz$. eerste indruk is,dat sr een harde 
maar naar de stand na 5 ronden: 

al weer 5 weken draait. 
strijd gevoeid wordt.Kijk 

1 �: Edward 224 7o Ba:cend 119 
2� Pete:r;:o 204 n9 Kenneth 112 
3·. Micha 191 9" René 106 
4o Daan .::··· 181 10" Richard 95 
5,, Michel 167 1 '/ 0 Anita 54 
60 Harm 155 

Zoals jullie zien is het aantal deelnemers kleiner dan vorig seiiöen. Enkele jongeren, 
die na de 6e klas nu vervolgonder;vijs ger:ieten,zitten omhoog met hun huiswerk_. En omdat 
dat natuurlijk v6órgaat,moet het schaken bij hen op een laag pitje gezet worderi4 

-) Van 2 jongehs hebben we nog niets gehcordg Anthony en Denn.is,waar zitten jullie? Als je 
\� ook door .omstandigeheden niet meer kunt spelen�bel dan Frans Oranje - tel.1 277017 (nie:t 

oyerdag). Een schaakclub wil altijd graag weten hoe de kaarten liggen. Het is geen duiven
til,waar je io rilaar in- en Uitvliegt. Lat�n jullie even wat horen? 

Door het vertrek van Bert Gr!ber,moest een nieuw lid uit jullie midden gekozen worden 
.. éls jeugdkommissielid. Met meerderheid va� stemmen werd Michel V�rhulp gekozen. 

Op 6 november beginn�n· ook de bondswedstrijden weer. Wij· hebben .
met 2 jeugdteams in

geschreven. Op die 6e november spéelt C1 adspo tegen Landsmeer en C2 adsp. tegen Jacob 
Maris. Het zijn beide thuiswedstrijden. -, 

We hebben de volgende opstelling gemaakt: 

Caissa adsp. 1· Pet�r - Edward - Micha - H�rm - Daa� 
reserves: Michel - Kenneth - Barend 

Caissa adspo 2 Michel - Edward - Barend· - Renê - Richard 
reserve·: 1;nita 

Jullie begrijpen, dat we voor 2 teams· eigenlij� jeugdleden te ·weinig hebben� Als er 
bcv. 2 ziliiken zijn,hsbben we al spelers tekort� Daarom is het nodig,dat jullie allemaal 

,..---,probee:ct er een vriendje of vriendinnatje bij te krijgen. Vooral degenen,die op een nièuwe \�s�rool zijntvinden daar vast wel ieman:l,die ook �il schakenq Help de jeugdafdeling wait 
sterker te maken. 

We beginnen er maar op te reko�sn,dat op 6 navember niemand ziek is. Er is gelukkig 
�ok op� �bli� niemand jarig. Op 15 okt. is Pete= van Treuren jarig,we feliciteren hem 
nu al vast! 

füiA.-cJ.u�_j��1i,EJ.i@_�LJ"���Jl�Ji:";l�=) •· .s\!,1=�13� . 
Uit gegevens in het net verschenen -SGA-comp,,rooster kwamen belangrijke veranc?eringen na.ar 
voren. Ook bl�ék me�dat ik de vorige keer (aug.nro) onnauwkeurig te werk ben gegaan. 
In 176,177, 178 '79 hadden de SGA-clubs aan tientallen,zestallen,jeugdvijftallen en compe-

. titieplaatsen; 176: 122 t,t. - 'j:: D·�·�- 22-5ot. 1408 comp.plo 
' 
Een winst van '77: 1i4 t.t� � 8 6-t� 26-5.t. 141 8 ,, 10 tientallen in '78: 122 t.t. - 14 6-t. 27-5.to. 1439 " 1979. '79: 130 i;.t. - 16 6-�.�- 28-5.t. 1535 " 

Caissa is �u de 3e verg. iH grootte na Amstelveen en Memo; was Se� 
1 .  Amstellieen,veel groter en sterker 2. Memo: gelijk 3. Caissa"groter 4. Des/WGM -groter 
en· zwakker 5. TAL -groter en sterker 6. Hét Probleem:kleine� en zwakker 7� pe Amstel -
v=el groter en sterker 8. DOS - kleiner en sterke� 9. Nieuwendam - sterke� 10.VKVC �gro
ter en sterker 11. PCB -veel,veel groter en sterker 12. Els/VAS -kleiner en zwakke,r 

(vervolg op pag. 6 ) 
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(vervolg �an paq. 5) 
13. u.s. -veel zwakker 14. De Pion - zwakk er 15 . DCG - sterker· 16 Isolani - sterker. 

Van de kleinere clubs zijn Amroba,Necreba en F�CRB ve�l groter geworden. Abcoude,TOZ en 
de Raadsheer sterke�; Pegasus , Tarr./Lasker en Weesp wo�den kleiner; VVGA en PCW zwakk er. 
Clubs als ABN - Amsteltoren - ASSV - DWV - Jàcob Maris - MSK - Ons Huis - Oosten/Toren -
Slotervaart - TOG - de Wachter k omen niet van de grond. 

Bij TAL had ik 'n fout gemaakt;de situatie bij DOS � DCG 
heeft zich "plotseling" gewijzigd. 

OMZIEN NAAR DE ANDER 

- LCK - Het Probleem en V�".\/C 

P.Deken 

Van Hulst schrijft: Gisteren was ik weer bij van 't Riet,verpleegd in de Amstelhof, 
Amstel 5 1. Ik stond versteld over zijn geestelijke vooruitgang,eigenlijk weer geheel nor
maal. De lichamelijke-toestand blijft constant. In zijn rolstoel gaat hij door het gehele 
gebouw. Hij nodigde me uit tot een partij schaak en toen bleek,dat hij heel goed speelde. 

Daarna had ik een onderhoud met een maatschappelijk werker van die inrichting. Hij 
zei,dat Van 1t Riet weer heel graag de contacten met Caissa wilde opnemen. Een grote moei
lijkheid iè,dat hij alleen dan naar de club k an k omen als iemand hem begeleidt. De Amstelhof 
zorgt voor taxi1sf! Maar er is ook een andere mogelijkheid. Als alle leden van de club ��n 
maal per jaar naar Amstelhof gaan,dan k an hij elke week een k eer schaken. Men kan gaan wan
neer men wil: 1smorgens - 1s middags of 1s avonds. In Amstelhof wil men een aparte kamer 
ter beschikking stellen. 

Het lijk t me toe,dat zo iets met een beetje goede wil te verwezemlijken moet zijn, 
vooral voor degeneh,die geen %Waar bezette dagtaak hebben. 

We tekenen bij deze brief aan: 
1 .  We hangen op het publicatiebord in de gang een lijst op,waarop een ieder,die 

de naaste wil helpen zijn naam k an vermelden. Met 2 of 3 namen beginnen we 
niets; er moet een golf van bereidheid k omen om hier te helpen. 

2. Amstel 51 ligt aan de kant van Carr�,iets meer richting Blauwbrug. 
3. Het zou fantastisch zijn als we v. 't Riet op de �tandenlijst konden opnemen; 

bij hem spelen betek ent in ieder geval extra-punten k unnen behalen. 
4. Niet iedereen kent van 't Riet - leeftijd: 72 - ongehuwd - weinig familie-

. leden - lid sedert 1960 - in de zomer ven 177 lichamelijk en geestelijk inge, 
stort - eindigde in de camp. van 1977 op de 36e plaats 

5. We mik ken op spelen in het verpleeghuis; 1t zou natuurlijk fantastisch zijn, 
als b. v. een twee/d�ietal mannen zei: wij halen/brengen de man naar de club 
met de toegezegde taxi - wat zal 't voor zo iemand zijn om er eens uit te zijn! 

6. 25 namen bètèkent al: ieder 2 x per jaar! 

We hebben nog een geval - geluk kig niet zo tragisch; onze vriend Hemmes,ook een 70-er, 
zou graag naar de club komen,aar hij ziet in donker slecht en durft ook niet goed over 
straat - hij is een gepens.arts en woont op de Parnassuswag - is er een autobezitter,die 
langs die buurt (nieuw zuid) komt en hem wil meenemen? 

Tenslotte: �n van 't Riet �n Hemmes k rijgen een k rant,waaruit we deze bladzij weglaten. 
We �illen niet het risico lopen hoop te wekken,terwijl alles negatief afloopt. Hebben 
we zo weinig vertrouwen in de mens, in het Caissa-lid? Zeker niet. 

We k unnen alleen maar: afwachten! Maar dat wachten mag niet � JLarig duren. 

Voor de spelers van C5 - uw teamleidster Paula Deken is tel. te bereik en onder 719906 
notere·n s. v.p. 
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rCLUBCDMPETITIE 
1. Ignacia 625 (1) 
2� Nusink M. 61 9 ( 1) 
3• Pijpers 619 (1) 
4 •. de Vreêz,e . 581 · (3:}_:> 
5�, JJiter1rJ�.j k .·,-. 573,. (2k:_1:.f.'. 

. 6�·''bek�n P. 523 r 
7 � Balde;L';" 517 ( 2) · 

8. Petersma 502 ( 1 ) 
-�---------�--��--------�-' . 
·1 î �· bl'ijchgel H. 495 ( 1 ) 
12, Rpos· ·. . 494· ( î) 
13�:Kè��elhof 487 (1) 
14� Mànur'i 472°:(4) 
l5; Nusink

. 
A. 469 ( 1 ) 

.·16.-Leenders 469'(3) 
17�,Diependaal 448 (3) 
,1-s;r;oranje 436 (3) 
\,_). de Boer 434 ( 4) 

. · 20; Houbr'aken 424 ( 2): 
�--�----��----------------

21. :v.'t�Kqar 422' (1) 
. ·' " "· 

22� Corn����sen H. 418 (3) 
23. N�idig· 409 (4) 
24. B�rkhout 389 (5! 
25. van Dijk 380 r 
26 . Bos 377 (4) 
27. Kurk 375 (4) 
28. Kuijper 373 ( 5) 
29. van Hulst 365 ( 1 ) 
30. de Leeuws: 364 ( 3) 
--------------------------

31. Post 361 
32. Leijen 349 ( 2) 
33. v.Steden 347 ( 2) 
34. v,Riessen 344 ( 2) (1· de Vrijer 339 ( 5) 
-=i-6. Mowitz 338 ( 2) 
37� SÜbernberg 334 (3) 
38. Meijer 331 ( 4) 
39. mw .Stélrreveld 330 
40. mw. Deken 326 ( 5) --------------------------

_,_ 

41. Cornelissen w. 323 (2) 
42� Zonjee · · 3111 (3) 
43 .• de WinkE?J . �:.: �: : �. :308 (4) 
44. de Vries R. · 300 ( 6) 
45·. '. Kemp " ·'292' 
46. P.aardenkooper· 288 r 
47� v.o6stveen H� 276 (6) 
48. de Vries�� 275 r .  
49� v;S�hie �67 (5) 
50� v,Daaien < 254 (4-) 
------..;.. .......... ___ �:-:.-�---·---..!""' 

51. Roes• • 
.
: •. '

. 
". ,, "; :.:; .249 

52. Barent;lreg:c . 245 (3) 
5.S� Knop , · ·.·;·, ' . .  · 244 (2) 
54. Tybout .239 r 
55 • .  i:i:i·w.Höge.nbo,01;n 236 r 

56. �rOnbauer 214 (5) 
.57� W�jc�g�l"J� :213 (2) 
58. Al�eit�n� :209 � 
59� v. Oost�e�n_c. 1 99: (6) 
60. Wuck " 195 ( 5) 
----�---------------------

61;' f ren�dorf 191 r 
62• Langè: 1 90 (4) · 
63e v.Teeseling 1 90 (3) 
64. Snieder 183 r 
65. de Jong 182 r 
66. Louiszoon 172 (4) 
67. Hardeman 1 59 (6) 
68. v.d. Berg 156 r 
69. Dusink 149 r 
70. Mollema 144 (5) 

71. v.d. Vliet 
72. Schade 
73. Sarnuels 
74. Rijs 
75. Bauwens 
76. v.Andel 

128 ( 5) 
75 r 
74 r 
72 r 
68 !i:l-
67 r ========================== 

Niet-ingedeelden kunnen ten 
allen tijde weer worden in-

��������=================== 

Ons commentaar: ======:::======= 
We hebben in i::leze lijst.�us
sen haakjes aangegeven in 
welk team de betrokkene de 
bondswedstrijden gaat spelen • 

On�iddellijk �al� op,dat de 
spelers uit. C2 o� het ver
keerde pad zijn. tornelissenW 
(41),Knop(53) en Barendragt(52) 
iijn met e�n 0erl�te zomer-. 

J h om�etitie bezigi' Zij menen� 
dat wie onderaan ËJindigt, de· 
erepalm we�draagtl 
Ih de 1e groep do�t de Vreeze 
het ver�assend go�d.Maar ook 
Uiterwijk en Baldex hebben 
grote plannen• 
In de 2e groep maar even twee 
C4-ers, Manuri en de Boer. 
Ook de c3-ers Leanders,Oranje 
en Diependaal staan leuk ge
klasseerd. 
In de 38 groep·oritmoeten we 
maar even twee C5-ers,Berkhout 
en Kuijper. Bos en Kurk zijn 
veelbelovende jongeren,waar
van Kurk moeite heeft met 1t 
verdelen van zijn tijd. Maar 
dat komt wel goed. Van Hulst 
is even van slag,van 't Kaar 
kon door werk nog maar weinig 
aan de bak komen. 
In de 4e groep ontmoeten we 
"eindelijk" een serie C2-ers. 
Onze dames, op 39 en 40 doen 
het leuk� ' 

Als er achter het puntenaan
tal een r staat,dan wil dat 
zeggen:geplaatst op de reser
velijst;staat er �iets achter, 
dan gaat het om een speler,die 
in een andere vereniging aan 

de bondswedstrijden deelneemt. Post staat van hen h�t best geklasseerd. We nemen aan,dat de
ze man hoge ogen gaat gooien. Hij is een serieuze speler. 
In de 5e groep zien we leuke plaatsen voor Rob de Vries en v.Oostveen H. Nog lager noteren 
we een slechte plaats voor Wijchgel J.,die door werkzaamheden nog niet veel kon spelen. 
Van Teeseling miste de eerste ronden,maar gaat aan een opmars beginnen. Louiszoon kan zijn 
draai nog niet vinden. 
De opkomst is heel behoorlijk. Op 2 okt. behaalden we een nieuw record van 64 man/vrouw,êen 
week later waren 63 Caissa-ers aktief. 
De rust in de speelzaal is nog niet helemaal zoals we dat graag wilden zien. Er wordenzo 
na kwart voor elf te veel luide gesprekken gevoerd. Veel partijen staan om die tijd op een 
hoogtepunt en het is ergerlijk als mensen,d�e dan al klaar zijn lak hebben aan de ander. 
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AGÊNDA 

_di 
dO 

16 
1 8 
26 
30 
30 

6 

okt • .  

okt. 
okt. 
okt. 
okt. 
nov. 

. � ... 

C2 - DOS 2 
LCK 2 - C4 
N.lrJest 1 - C1  
C5 - TAL 5. 
C6 - Amsteltoren 
C3 - TAL 3 

,,." . 

• .� .. J r' ' 

- @-" f ··.-

-SPEL REGtLS 
Als er ruimte is:in ons blad willen we z6 af en toe 
��� der spelregels toelichten;we hanteren daarbij h6t 
FIIJE-reglement. . 

We p�aten'eerst ove� de r������L�aarover wordt n�g_ 
wel eens �an �raag gesteld� 

vr 
di 
di 
di 
di 
di 

6 nov. .adsp.1 - Lçindsmeer 2 

De rochad� is,on�ogelijk als er met de koning is.ge
-- "i�ipëë1d or "meit ""c!é-�ëtrokken .tor.en is gespeeld. 

De rochade is i';ijdelijk onrriogelijk,indien het oor
··spronkel.ijkë veld.van de koning of het veld dat hij 
moet overschri"j den, dan wel het veld dat hij wil �e
zetten door een vijandelijk stuk wordt bestreken. Dat 
betekent,dat,�ls "de toren wordt aangevallen, er g�ro
c�ee�d mag worden als verder aan bovenstaande vo�r-

ma· 
di 
di 
di 

6 
12 
13 
20 
20 

di 20 

nov. 
nov. 
nov., 
nov. 
nov. 
nov. 

adsp.2 - .J-Maris 1 . 
A'veen 6 - C2  
C.4 - TDZ 2 
C1 - TAL 1 
VKVC 4 - C5 
de Amstel - C6 waarden is voldaan. vr.30 nov. adsp. C1 en C2 uit ·· · 

r· Uit''voering va11 d�1 •. ;-ochade1-· Koning verzetten,dan toren • 

. 
----------�·----..:r�

_
�----.-------'-- B±j · dè interpretci'tie staat nog het volgende: Indien 

ee1t speler de-·r9:c:;-hade begint me_t 1t aanraken van de -ë:O.ren,behoort hij van de w.1. een 
·- waarschuwing -Gte· ontvangen. De r-c;i_�hcide zal echter � ,a·ls legaal worden beschouwd! Indien 

een speler, die wir rocheren,kcrn:Fng en toren gelijkt,ij.dig aanraakt -·!:m"daarna blijkt,dat 
de rochade niet· is -toegestaan, moet hij zijn koning, ve.rplaatsen. Ka·n die koning geen lega
le z.et doen, dàn blijft de fout zonder gevolgen! 

". :·.: . 

D R UK W E R K  

s.v. Caissa 
ir,, _de Vassys:traat 12 
1755 �JC PETTEN 

aan mw / dhr. 


