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clubblad· no. 240 - november 1979 -------�---�--------------------

Volop aktiviteit! Club- en bondscompetitia lopen weer. Grbte'aantallein iaden 
·bezoeke·ri: de clubaZ,ondein. Record! op' ,6. nov. : 69 man/vrouw present! .De grote zaal biedt 
�ehn ruimte g�noeg,maar we hebben ultwijkmogelijkheden� 

C�iss� 1 doet het goed. Met 3 uit � z�jn we best tevreden. C�issa 2 won 66n 
��dstiijd��n· is op het moment,waarop we dit alles tikken aan de �e wedstrijd bezig. 
Caissa 5 Won opk de. 1e wedstrijd,maar C3 en t4 hebben . het zoet van de overwinning nog 
niet g·esm�aÏ<t. Vele .. �edstrijdyerslagen in dit numm.er! 

. 

rn · de clübcompetiti� begint weer wat lijn te komen. De man, die de opzienbarend
ste· resultaten boekt is Manuri,die in C4 speelt. Hij zit nog helemaal boven:\.n. 

Op 5 november waren vo . . tirzi tter . en w .1. present op de gedelegeerdenvergadering 
van de SGA. De prijzer:i.1_2, .k._J,ol<k�n·+ 1 .. s.chaakspel,werden in ontvangst genomen voor de 

, j kampioenen; C1 1 C3 en
. 

C6 ·van hèt v0rig seizoen. :Er 1Nerd gel-oot voor de SGA-cupwedstrijden. 
· . Caissa.. sp13elt, op dinsdag··27 november tegen Land.smeell.'1 een. tegenstander, die niet onde:t

schat · moe:t: worden�De penningmeoster van dl!l SGA diende zijn begroting in voor het nieu
we verenigi�gsjaar; zonder siag of stoot binnen de minuut aangenomen. Ook aangenomen 

_werden nieuwe. invallersbepalingen1die pas volgend seizoen (80/81) in werking trederl. 
De vakante placits in het b�stuur werd bezet, U leest hierover bij de bestours-· 

' 
meded�lingen •. 

: ·. · Drize penningmeesteresse en haar man w·erden verrijkt met een zoon, Elmar ! ·Zo
_als we OR ,Çi". november gezien hebben maakt moeder .het best". Ze ·�a't op die avorid al weer. 
p�nning�n·:te vergareM,s�eolde mee en won ook haar·partij� Namens de club hebben w� 
haar een reiswieg aangeboden,waarmee de Hogenboompjes kennelijk in hun sas waren. 

Er is nog maar ��n' lid, dat we niet gezien hebb'en • • • •  Schade .• · H_;i.j beijvert. zich: . 

. in Monn�ck�nda�"om de �ebitten a�daar in goede cohditie �e houden, He� ; turen op e�n,. 
schaakbord lijkt me een nuttige.afwisseling in het"eentonige verioek:s�oelt u even?· 

-Ónze jeugd!f�eling lijdt een wat kwijnend bestaan� Er zijn op �it moment nog 
maar 11 adspiranten ing�schreven. De kommissie·· is doende uitbreiding te: krj.j gen· met 
medewerking van de je��dschaakcommissie van de boh�.-Misschieri.dat ook de t.v.sahaak-
lessen voor een opleving' ·z�i:gen? 

. . 

Zo,u weet woer.''t ·��n en ander·! Let vooral op de agenda in dit nummer'! 



ELS/VAS 3_-;_Q 
4 ok�-12I2 
v. 1 t K.:Jar 1 
Ignacia 0 
R oos 1 
Pijpers 0 
Nusink A. 1 
Kappelhof t 
Wijchgel t 
v.Hulst 0 
Nusink M. 0 
Petersma 1 

-�-

5-5 

18 okt. 1979 
L.C.K. 2 - C4 5t - 4t 
de Winkel 0 Ook hier een duidelijke af-
de Boer 0 scheiding tussen kop en 
de Vries W. 0 staart. Tweede tientallen 
Kurk O (zie ook Weesp 2) hebben in 

Toen we in het vorig nummer Manuri 1 de kop vaak spelers, die ook 
de voorlopige stand 3-2 ga-: v. Daalen O in het eerste team meekun-
von schemerde een kleine Bos t nen. De staart van die teams 
nederlaag • Maar zie,als Neidig 1 glijdt dan bij kleine ver-
R oos zich kwaad maakt,wint Louiszoon 1 enigingen af naar het mid-
hij. Petersma maakte zich Wuck 1 delmatige. Invaller Wuck 
niet kwaad,maar won ook en . uit C5 scoorde een vol punt. 
Kappelhof deed er een t bij�. �� �emen aa�, dat C4 �el · ��;ug ko�t. Het is 
en de stand was 3t-4t. 't 1 echt geen zwak "team. 
Kan verkeren,zei Breero. 
Wijchgel kon niet meer win
nen en Ignacia stond verla�: 

. '.2"6 Ökt. 1979 
Nie�w West 1 - C1 . 4:1- -· 5l 

ren, zodat de eindstand 5-5 .".J�rd •. We �_;i::i;3_(1e� . .  

meer dan wo verwacht hadden! 
v. 't Kaar 
Martinez 
R oos 
Nusink A. 
Ignacia 
Nus,ink M. 
Wijchgsl H 
v.Hulst 
Mowitz 
Petersma 

0 
0 
1 

Een keurige zege op een ster
ke tege���an�er .N.West won 
in de 1e ronde met 7-3 van 
Maccabi) De i kopborden,waar
in het eerste optreden van 
Martinez,verloren,maar als we 
de omstanders mogen geloven 
hebben �e een zeer goedB par
tij gespeeld. Bij het afbre
ken wcis de stand 4t-2t,maar 
Ignacia,Wijchgel en Petersma 

9 okt. 1979 
Weesp 2 - C3 
Leenders 
Zonjee 
de Vroeze 
Silbernl:Jerg 
Kurk 

0 
1 
0 
0 
0 

st-4t 
De kop,behalve Zonjee, liet 
het voiledig afweten; dè 
staart was béter op stoot. 
Als we teamleider Silbern-
berg mogen geloven,dan was · . 

1 
j_ 
2 

t 
1 
t 
0 
1 

de Leouwe J_ 
2 

Dränje 
Diependaal 
Barendregt 

·o 
·1 
1 

CornelissenH 1 

voor een ��n. Teamleider Ignacia 
zijn over zijn team ( 3 uit 2) 

het ailes nie� nodig geweest: zorgde� alle 
Kurk ging in een leuke st�n� mag tevreden 
door zijn klok b.v. Het giQg:, 30 okt. 1979 alles niet-professioneel . j· C6 _ Amstel toren gen

_
oeg; z

. 
ekel? is, dat dit tea

' m .. de 1 
: 2f-3-} 

Vries R. zeker niet onderaan �ehoeft · v. Oostveen H 0 
De 3 oudere spelers zorgden 
voor 1t punt,de jonkies moesc2n 
met slechts 1 punt uit 3 genos
gen nemen. Vooral teamleider 

te eindigen. In de 3e wedstrijd tegen· TAL 3 
zal C3 wèl van leer trekken! 

16 okt� 1979 
C2 - DOS 
Balder 
Mowitz 
Uiterwijk 
Leijen 
Houbraken 
v.steden 

2 : 6t 
1 
t 
Î 
t 
t 
1 

3t 
Van DOS werd ons verteld, 

· dat het een sterk team was. 
We wisten,dat oo�.�2 niet 
van gisteren was; Van Ste
den opende de score en Knop 
maakte er 2 -G·�an. 'Maar'al 

v.R iessen 1 spoedig·was de stand 2-2 
CornelissenW 0 ·Uiterwijk maakte er 3-2 van : 
Knop 1 en 2 re�ises brachten de : 
Wijchgel J. 0 stand op 4-3•· In de 2e zit- j-

, ting kregen B�lder en:v.R ie� 
sen een 1 en Houbraken,die de winst gemist : 
heeft,een t. Een zeer go�de start van C2. 

v.Oostveen C 
Alberts 
de Jong 
Hardeman 

t 
1 
0 
0 

de Vries R ,  zit in de lift,zo
wel in club- als bondswedstrij-
den. Alberts v�oeg zich voor 

de wedstrijd af of hij wel de geschiktste spe
ler was. Het antwoord gaf hij zelf, een §én. 
Het was de 2e overwinning van Amsteltoren. 

.vervolg pag. 3 
==============�===�============================ 

Eenklein hoekje over voor een groet aan 
onze v.r_ienden- van "vroeger" : 

Booyenga 
· Schensema 
"Bfoe.rsma 



() 

0 

30 oktober· 179 ".·i.-.u . · . . · 

fli" -· Tal_5 
Kuijper 
de Vrijer 
Berkhout 
van Schie 
:frens.,dorf 
Mollema 
Grünbnuer 
Wll;ck. .. , . 
mw. D.e.ken 

-�V �d • Vliet 

0 
.1 
t 
1 
1 
0 
t 
1 
0 
l.. 
2· . 

-3.i.. 

:s1 4' .:L·., ' 2- 2 
Wàt�\ rïîemand verma'ecr had 

·• :i:'s '\toch gebeurd; B'ert 
kleine overwinning' \/ah 
es_ Een goede start! 
Na een zwak begin ston
den we met 3t-t achter. 
Het ging weer even lij• 
ken op �et vorig · sei
zoenoMaar we vochte,:r1 
terug!Wuck,Frensd�rf 
en van Schie wonnen en 

de stand was 3t-3t. Drie partijen werden 
afgebroken.De Vrijer stond gewonnen en 
Berkhout kreeg telefonisch remiseQ(5-4) 
Alles hing af van Grünbauer,die een to-

"ren. en 2 pionnen achterstond. Toch spee.1-
de. h.iJ voor een t punt. En niet voor niets . 

�Hij ontfutselde d� van winst . overtuigde 
te,g8nstander een toren en maakte -remise. 

6 november '79 
C3 - Tal 3: 3-7 
Leendêrs 1 
Zónj ee 0 
de Leeuws 0 

: Orailj e 
Barehdregt 
Diep�ndaa1• 

· dG Vrëeze · 

Silbernberg 
v.Teeseling 
Corni'Hiësen 

1 2 

0 
t 
l.. 
2 
t 

H· 0 

Paula Deken 

Een zeer sterk Tal 3 
gaf C3 geen schijn van 
kans. Alleen Leenders
aan het eersta bord,mocht 
het zoet van de over
winning smaken. Voeg 
daar de 4 remises bij 
We dachten,dat C3 niet 
erg op stoot was,hoe-
wsl cir toch w�l geknokt 
werd.Oranje liet de 

winst glippen(zie elders in dit blad). 
C� zit in ee� vrij sterke afdeling! 

· 12 november'. 1 79 
. . Amstelveen' 6: - -C2: .. · · 4t-st 

. B�lder o· Een v�n spanning zinde-
Ui:torwijk 
Mpwiitz 

·Hpubra:ken 
Leij'en. 
v.Steden 
v.Riessen 
Cornelissen W 
�hop . 
Diepe�daal 

·t 
î 
t 
1 
0 
1 
t 
l.. 
2 . .  
t 

rende·wedstrijd. Von S�e-. 
deh ging ten onder.aan 
een loperoffer Van zijn 
tegenstand�r,die ver
volgens de koningsstel
ling wegschoffelde.Pas 
om 11 uur velde.Leijen. 
zijn tegenstander.Mo
witz won döor een leuk'e 

. ' combinatie. Over de par-
tij en. v.an Diependaal(waarschijnlijk ge.won-. . . . . 
nen): CÓ.rnelissen W crn H�1ii breken liep�n, de 
meningen uiteen.De teamleider vari·�,v�en 
b6od remise aan voor de laatste 3 partijen . 
hetgeen wij accepteerden,maar de spel�rs 
van A 'veen niet. Gevolg: ruzie bij A 1v.een.•· 

1:.3-. \1,0:0emb:er. '79 
C4 - TQZ 2: 7-3 

1 
t 

Manüri was in 20 mi
nuten (9 zetten) 

1 klaar.Zijn tegenstand�r 
1 stond mat. Bos haalde 

v.Daêll:(3n 
.�ouiszooh 
Me±jer 

t . de tweede �§n binn?n 
0 en·Kurk de 3e' Een 
t comfortabele voor-

t 
t 

sprong. de Boer en 
Meijer bracht de, 
stand op 4�1 . Team
leider van Daalen 

maakte er 5-1 van. Neidig verloor (5-2) 
maar de WiriRel b6�égélde het lot Vah TOi 
Louiszoon en Lange beide een t gaf een 
eindstand van· 7-3. Keurig gedaan! 
=========�=�======6==�================== 

" 

�!���=��=g;=��;;!·������� ' .. 
1. US î ·2 2-0-0 4 12 hp. 
2. Els/VAS 3' 2 1-1-0 3 1 î 
3. Caissa 1 2 1-1-0 3 1 ot 
4. N.West 1 2 1-0-1 2 11 t 
s. Tal 1 2 1-0-1 2 1 ot 
6 .  Abcoude 1 2 0-1-1 î 9 
7. Msccabi 1 2 0-1-1 1 8 
8. Tal 2 2 D•D-2 0 7t 
====================================== 
Voor de andere teams geeft een stand 
geen waarde,omd�t er meestal slechts 
§�n wedstrijd gespeeld is. 
===============================�=====� 

DE EIGENWIJZE R.Èl:l'AKîfUR . =======:f=,=;::======·===:=:�=:=:==:= � ....... .. . 

Hij heeft de· studie van Van Hulst:in het· 
vorig:nummer bedorven,door e�n toelich- � 
ting 1 die de hele zaak vertroebelde. �n- ·.: 

kele dbordouwers hebben toch.de oploosing 
govonden. We�geven de stelling hog eens:� 

: " 
Kh4 Da6 .. -: ld6 Pc4 pi: c5-h6 '" wit: - -

zw . Kg2 - Dc2 - Pd5 Le4 pi: c6 -f6 
f5-h7 

De opgave iuidii ·�{� ��ij{�t ·�n maakt re-
mise,. , 
Oplossingen kunnen .. nog worden ingezonden . 
aan J'.w·.van Hul.st, Ä.J.Ernststraat 69' 
1D83 GR · Amsterda�· tot uiterlijk 

'"1 "decemb.er a.s. 
·. ====================.=:==============�=�.�= 

CONTRIBUTIE BETALEN7 
gebruik gem.giro · 4602882' tnv· Caissa 

·': . ·.·. ======================================== 

____ __.'! 
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.,,... nieuwe leden : 
"�..__::�t.::.:-.���.:.-::·!�-=-� 

·� " " . '"' ... 
. z.::: ..... L ........ --....:. .... "" !";.:. �-::. •. ...::.. . - -· 

� "" 
H.A.Martinez P.del Casti�ho 
mw.E.J.Mulder H.C.Reitz'- " ... ··. 

mw.M.C,de V�ies -C;·�E1n · '·-t· · Rïet'" 
M.R.Manoehoetoe -P. v�d.Veen 

' ::: ' ' '.".: J.H·.sc:h
.
umacheir � J.P.Dudmafjer .. 

:'·.·," .:, 
·'· · \ . . ,. al.illemaal h�rtelijk �elkq,llJ. in de taïss.agelede:ren! 

afvoeren;�·: Bä'rtman {werkkring in Den Haag) · - Bauwens ( n'oorderzon) - Kronenherg ( 2 
, gingen ·teveel) - Rijs (noord'er:zon) 

'.i .. : ' 

vereni-

mededeling,: omdat· B"r ·geen 'tegenkandidaten gesteld ZJ.Jntis mw. Paula Deken gekozen tot 
·:···Se bes:tuurslid in de ,vakat•ure-Broersen; zij zal zich voornamelijk bezig . 
. ;." houden met ons materiaal; zij heeft via' de w.1. de beschikking gekregen .ov.er 

'. .so. plas'tic doosjes; maar dat is een· apart verhaal (zie elders) 
.• ---------------------------------

J, 

N I E U W D P B·E R G MA ·T .ER IA AL 
=.==========:�=====.=�.=.;;::============.�======== 

Reeds lange tijd zocht de w.l. naar nieuw opb-ergmateriaal voor onze stwkken.;de houten 
kistjes sloten· �iet meer; d� l:liikken trommels gingen: kapot en veroorzaakten een donderend 
lawaai. Tot • • • • • • • •  �di���l. op �en QOBd� dag aan zijn boterham met huzarensal�de zat! Die 
salade kwam uit een leuk plas�ic doQsje van stevige kwaliteit. Hij dwong zijn v�ouw het •1 .•• .•.• i hele doÓsje leeg. te ete,n,maakte h13t schoön,deponeerde er een stel schaakstukken in en riep: 
Eureka! Een half uur' :Ïater. zat hij achter de schrijfmachine om de fabirkant, de firma 
J 0 H M A te. Losser," t'e. s�hrijven. ,da·t hif verkikkerd was op plastic doosjes vÖbr tie _schaak
club. Of de firma h�·m ... rnis�·chien aàn. 50 doosjes kon helpen. Qm een lang verhaäi kÖ�t te 
maken • • • • • •  tyen w.eek_"iater stonden er in Amsterdam so dciosj'es met deksels,gratis voor .niksJ 
Thuisgebracht en we.l ! . . 

Nou, wat will,en we nog meer? . 
Dat schept nr;itu.urlijk verplichtingèn. Iec!l?.r. Cà�ssa-J,id haaste 'zich om voor Kerst en 

Nieuwjaar minstens 3" doosjes salade merk 'J 0 H M A 'te kopen �n te verorbe:pen. Aanbevolen! 
Uit een bij geleve:x·IE!e: prospectus blijkt ,-dat er maa� even 48 verschil.lende soorten salades zijn 
en 1 9  ve;rschillende sauzen. Dm u lekker te maken,zulien . we op de club het prospectus met 
bijlagen ter inzage leg.gen• 

CAI S 5 A 'B E.ri A N K T J 0 H MA V 0 0 R D·E ZE 
=========== ============= ========= ======= ======= .. . . 

nagekomon verslaq LCK 2 ..:. C4 ·.d.d •. 18 okt. 

L E U K E G E S î E ! 
========= �========== 

Aan du·l�agst� bordGn we�d vlot gescoord. Na een tuur stond Neidig met toren en loper 
te.g.en.::toren in een. gewonnen eindspel.· Dok Wuck,die dankzij het openbaar vorvoer ie�s. latr::r 
kw,ç;im,wçm. :;>nel (0":'2) l<or.t daarna moest de Winkel opgeven en kon Bos in . ee:n. volkomen vast
g,E?lope_n stelling· remise goven • .  Louiszoon won ( 1 t-3t)Van;_ Daalen ·en de Vri·è�· W. hadden ziÇh 
ii::it.ussen .in een verloxen positie gemanoeuvreerd. Op de bVerige borden stonden we· vrij· rede
lijk. Vnn Daalon gaf op,Manuri wist uit een vrijwel ge,lijke ste.iling winst te behalen.Kurk 
moest· ·eon� �tul<: en cf8 partij inleveren (J1--4t) .Alles hing af van de Boer en de Vries W. De 
loatèt'e mo�st'"opgev'én

. 
(4t-4t) en de Boer gaf zijn.dame· weg. Jammer. Eind!')tand st-4t 

Sèhakèh in de USSR 
De Sowjetrussische schaak�chool dankt ha ar succé�sen vo6� �en groot. deel aan stsatsbemoeie
nis .'Schaak�eesters ·hebben ·in de s. Ll� · een verzekerd b�staa� en de mog.èlijkheid zich metho
disch" voor· 'té; bèreidt:Jn. ' Zij' gehiet'eh een hoog m.aatschappelij.k a�nzien. 

In de ja·r�h ·dertig 'bereikte:· a'ileen Botwinnik 't.1i tsteken.de .res.ultaten in inte.rnationale toer
nooien. Na de 2e wereldoor>lóg leidde de �ystemàtische. traii-llrig va·n veel getalenteerde jon
gëren tot sen ··i::l8risationele' \teJ:ihoging' Va'r'( het spelpeil·;, De· schi:;�k�chool i'ontwlkKelOe nieuwe 
methoden en verrijkte dçi· schaaktheorie met waardevtille inz'ich.ten. H�t vermog'en om l.::inge 
reeksen ze,tten met vel�'. �.e.rt�kkingen

. 
snel en 'nau�k.eurig te<berekenen verhoog.de het schaak

niveau van de Russische meesters. In h�in cQmpinati'.es · .t.o\Jen 'de Russische me.este:rs eeti grote 
' ·  . ·  . . . . . .. . .. .. . . ,. .. •···· '1 \ ' j "  • • ' ' ' ' 

durf� maar het risico is "berekend; • 1 • ' • " • •  

A.D.Ignacia 



1. " 

o ··" 

_5.;. 
Hallo, j ongans:! 

We hebben de eerste b6ndswedstrijden (�edstrijden tegen andere clubo' 
achter de rug. Hieronder de 're�ultaten: 

wedstrijd Caissa adsp. 2 - Landsmeer adsp. 2 uitslag 1-4 
Peter van Treuren 
Edward Martin. 
Daan v�doWal 
Micha Polak 
Harm Gunderman 

1 . 
Cl 
0 
0 
0 

Een keurig resultaat van Peter! 

wedstrijd Caissa adsp. "2 - Jaco-l:i Märis adsp. 1 üits·J:i;l·g·-2-3: 

Michel Verhulp 
Renê Moritz 
Barend VodoWal 
Micha Polak 
Harm Gunderman 

0 . ..... 
0 
1 

0 

Dat wás èen nederlaag op het 
n:l.ppertje:o · .  

De volgel)de wedstrijden worden gel?peeld -op yr.:i.jçl•ag 30 ·november. De, adsp0 1 spelen dan tegen 
Amstelveen 5 en de adsp. 2 tegen A'veen 4. We kunnen niemand missen,want we moeten 10 spe
lers· ·1evere.r1 • .  Je· hoort er nog wel van !Er wordt. in Amstehieen · gespeE.:ld� 

De clubcompetitie ligt w�t in de war door deze wedstrijden. De volgende keer publiceren we 
weer de stand� Al�emaal. trou� komen en �ls het kan • • • • • •  e�n. vrieDdje of vriendinnetje mea
b_reng.en •. 

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

=De SGA�club� (deel 3) 
Uit �ege0ens uit n�t SGA-competitieroos�er �lijkt,dat grotere clubs meer jeugd hebben.H�, 
gr6ter�zijn wo�dt'kennelijk bepaai6 door het fe�t,dat ze aan jeugdwerk doen.Hun èxpansie
drift komt tot uitdrukking in meer jeugd en niet in meer seniorleden. 
Bij Cáissa draait het ledental al jar.en rond d·e BO senioren. Caissa zit vol. Gez�i_sn de b13." 
liteit van clubblad en huiscompetitie hadden we echt wel met 3D man mo�e� groei�r'i. De be
huizing laé'.lt dit echter niet toe. [ais sa' s expànsiedri ft legt zich nU to�· op het: j eugdvrn::·l:. 

1r-lf t lijkt, zonder verbintenis met school of buurthuis s toch wel erg rnoeiiij k te zijn� Tvs0e 
\..___.;aar geleden begonnen met 16 jongeren (intussen 25 nieuwe er bij) staan we nu op ·11, Ee:1 

dergelijk verloop zal met alle denkbare verbeteringen toch niet beduidend verminderd kun·
neri worden • .  De·. gevergde inspanningen zijn erg . hbog en het rendemant is . kleine . 
De vraag is óf. clubs als ELS/VAS en ENPS/ HWP met te weinig leden tegenover de beschikbar3 
ruimte uitzonderingen zij n�Wànt •daar· ligg·e� nog· �ogeli.jkh�den. Zo leverde bij ee .n ·club· in
voeri�g- van een clubblad binnè�· 1 jaar'5b% me�r lede� op� Neemt men voor de huiscompetitim 
een zelfde systeem als dat van Caissa,dan zit daar ohk een goede ledenwinst in,omdai he� 
sy'i3teem doorzichtig en rechtvaardig is en· snel fl.uctueert,waardoor" 'nieuwe i'eden snel tus." 
sen huns gelijken komen te zitten.Dat is voor hen aantrekkelijk. 

· 

M�jn ervaringen met 2 sterk verschillerrde'" VE3I'èhig·i11gs11 wijzen er duidelijk op,dat het pJ�G-· 
bl'ëèfü van · ëlübvèrÇ(föting·"nie't' lig't "in 'hët" �antrekken van 11.ieuwe lede:i, doch in· het . bel:ioud 
van de binnengekomen leden. Er is aanloop genoeg. · ·  - · 
ui.t gegevens uit dë'.' �i;A:c.'Qiri:[:)�.iit;i.\3

.
röosters· van de drie _;;Laatste jaren' komen we er gemakkelijk 

1 •• • • • • • · - · - ·  !"• .• • • 

achter·, waar :de. schoen wxi_ng,;t'°, Zie d,9arvoor" de tabeL JlierbiJ is het aantaJ • .  competit:i.e·-
p;J..aatser:i·,·d�t

. 
e�n ciub. h�e:ft. (ca.issa' 5x10+1 �6). g�nomen_ v. oor d;: gx-'oott�. van de: club. U ziet 

,:de dirisda·g ,_de . mees� popula;Lre sch=iakavond:, zit potj e-vo;L • .  D!'la:r::._ zi tte!1. de gro!Jtste vereni"
g:ingen (kolom 6·):•.PP maandag zij r;i _dei vereni;gingen ook al_ fl.in.� gr.o,ot, maar gro!31en toch r:og 
i�ts� De grote �roei zit 1m in de "berucht�" koopavond en· d�vriJdag.�aa{ go�� mee. 

". (vervolg p?g• 6 
ï. 



... � ... 
� 4 5 6 
ma 10 279 2 87 2 7,9 2 B , 7 kolom1 : de clubdag ." . . 
di 18 606  596 33,7 3 3' 1 kolom 2 :  aantal SGA-clubs 
wo 1 30 20  30,D 2 0 ,0 kolom 3: aantal senio'ren� i·n' 1976 
do 12 2 76 ,. .� 1 e.":- 2 3;0 2 6 .  5 .. kolom 4: aan.tal senioren in 1979 
vr 5 107 119 2 1 ,4 2 _3' 8 kolom 5: gemiddelde club grootte '76 

kolom 6 :  gemiddelde clubgrootte 179 
" 

Het lijkt er op,dat de belangstelling voor dinsdagavond nog steeds groot is,maar de 
m13nsen kunnen _e.r..L gewoon. niet meer bij. Noodgedwo_hgen gaat een gedeelte over op een 
andere dag. Maar een �antal gaat eenvoudig verlo��n vooi de schaaksport. Er zullen nog 
meer clubs op de dinsdag moGten komen. De moeilij kh'eiê:l daarbij is dat een startende 
kleine vereniging zich geon z�al "op de groei" kan veroorloven. 

P. A.Deken 
ARTI�EL 9 VAN ONS LDMPETITIEREGLEMENT 

In de 16 jaren spelende volgens het Keizersysteem hebben we nooit moeite gehad met de 
uitleg.Nan enig artikel. Maar zie • • • • • •  er droigt nu een verschil van mening te ont
staan over artikel 9. Dat·luidt: 

wordt een partij a@gebrokGn,dan krijgen baide spelers 1/3 van hun waardo
cijfor aan punten; do partij wordt hervat.op do op de unvelop vormolde da

. turn;komen de spelers in de loop van de week tot een boslissing,dan moet 't 
rbsu'ltai3t uiter:l·ijk maa_ndág d. a.v� afln de w"1. bekend gemnakt' worden.: 

\rJat is nu de praktijk? Dm . gu�n plub;wond te missen worden soms afgGbro,ker par
tij en thuis uitgespeeld,de meeste partijen werden echter om 7 uur of half 8 op do club 
uÜg.�spbeld, omdat de· behe'erders daflr goen bezwaar tegen mAakten. WtJ hebb�n' :dg· grote 
zaal geh'uurd van 8 - 11 �30 uur. Nu ·zijri er leden,die denkon,dat uitspelen "·in do loop 
van de wuek" (die eindigt op dinsdAg om B uur) qeöist kan worden. Hut is voor beide 
spelers uitérst prettig als 't kan,je kunt dfin o·p eon e. v. clubavond oen "verse" partij 
spelen. Maar een speler, die niet !!il of niet �'kan nooit gedwongen word.en .am �9.m 7 uur 
te spolen. De pnrtij moei.; dan gewoon in het spuelroost�r ·van do clubavond ;�:orÇl,eri op-· 
genomen. Wi;i tolJ..on :op .dit rnomont 5 spelers, die niet vroeg in de · avond kunnen of ·w;i.llErn 
uitspelen. • '  · .. . , 

Als _wo .naar de pun.tE}n kijki;ir;i,�dan beteken.t uitspelen in hot gowone clubrooqter: 
bij winst:. 66% van de te verdien1;1n puntun ) bij reTf1iso: 2lî2% van de. it:o ·bohalöri punten)) over ? a-vc;inden · 

bij vcrlie.s: 1 7% äan. de. te l;:ieholen punt on · . 

Nu we toc.h·.:bezig :z:±jri met de reglementen. ook . · oven aandacht voor het volgonde! · .:. r. 

De clubavon<en eindigt om half. 12 .• Een speler, die .Zijn 35e'.zet gedaan . hosft,w;il .�fbroken 
om b�v� kwart voor 11. Hij moet·er dan wol rakehing meo houden,dat de re�teronde 
speeltijd ( = 3 kwartier.). bij zijn gebruikte tijd wordt opgoteld;, :.Dezelfde rege:L.trig · :,. ,, . 
wórdt toegepast bij ban.dswedstrijden. Dan is het natuurlijk wel rekenen.of men ri�t·� 
in tijdnood komt� 

· De bedoeling van 6ên en ander is. duidolij k • • •  hot· af:i;:emmen von het .::ia,ntal" i;ifg,ebrpkon, 
partijen. ,,.., 

i . .:: : 

Agenda: di 2 0  , :; nov. 
di 20  nov. 
di .. 20 nov • 

vr. 30 nov. 
vr. 30 nov. • '1 d;i.. 11 dec. 
di. 11 dec.· 
di. 1 8 dec. 
di. 1 8 dec. 
di. 18 dec. 

�������� . 
VKVC 4 -'es 
C1 - TAL 1 . . 
de Ai:ns:tel -. C6 
adsp.A1veen - �d�p.C1 
a�sp. �ivoe� adsp. (2 
ë2 - P.c.w

·
. . ) . 

VVf,JA 2.;.. C3" 
us" 1 · - c1 · 
VVGA '3 - C4 

.;, \ 

C5 - Necreba 3 

r ------.-------------------:-----.----,-:--.7-.,..�- I . 
' 1 
J Op dinsdag. 4' 'december willen we ' : · 
1 dEJ sèri·� clubcompetitiewedsi·:d'jden l 
{ even onderbroken'voor een gezelliga 1 
\ avond; we spelen gongwedstrijden \ 

·I in een rustig tempo. Geen gtJjaag, 1 
l �ant Sint �s �iieindelijk een 1 
1 . \ , " 
1 oud man! r 
1 Wie moe wil doen melde zich die 1 
1 avond uiterlijk 8. 10 uur. 1 
! ----------------------------------------! 
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CLUBCOMPE TITIE (bijgewerkt t/ m 13 ·nov�·· -7-============== 
" . ... . . ." - . . ' . 

574 Ons commentaar;. 
556 B�j 3 mannen hebben we aangege

��· 527 ven in weik team �o s�elen.Dat 
519 zijn �rrnuri,Ku�k en do Vreeze! 

·5. Nueink M. 1085 f 55. m�i Sta±±eveld 513 '.'Tiie doen�het �iima. T�eo �a� hen 
6. Monuri: .. · � . .. (4·)1-081··· .�. 56. · 0-. Schie 504 . . : z�tten zelfs· in do oorste. gróa·p ! 
7 •. de Vre�zB ·(3)1022 · -57. v. Oostveen ·G. 49� · ��ters�a draait lokker en h�eft 
8. Wijchgel H 976 iB. R sitz 498 zich op eenzcim� h�ogie aan de 
1"f::�=:�-�-----"{�)-��� . · : · 
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· f5; ''mw. "M�lde:ç · 91'7. 63• Qudmaijm:: 440 d.�·tra·in�ng voor he� _
dames kam.-

,, 1·6.· Kaj:ipelhb� 9·o7 64· R oes b . .437 p10Ernschap v.an . Nederland. Jan • � Loijen ziet zijn yolharding be-
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19. DiependoëÜ. '• �867' 67• v.d.-Berg 408 avondwerk v:rnk verstek laten 20. Leijen 854 68. v.Teeseling 406 ----------------------- gaan. In groep 3 valt de goede 69. v. Oostveen H. 402 21. v.R iessen 843 
22. Nusink A. 842 
23. v.Hulst 839 
24. Mowitz 834 
25. Oranje 809 
26. Bos 802 
27. Leenders 796 
28. Deken P. 784 
29. de Lee uwe 776 
30. v ."Doiüen 722 -----

-
-

-
-------

-
-

-
-----

31. Silbernberg 
32. v.Steden 
33. Cornelissen 
.34. Noidig 
35. Cornolissen 
36. de Boer 
37. de Vrijer 
38. Meijer 

w. 

H 

702 
700 
688 
687 
685 
67? i 1 
666 
664 

39. Louiszoon 657 
40. Knop 637 ----------

-
-

-
---

--
---

--
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 

Zonjee 
Brirend_regt 
v. ! t R iet 
Berkhout 
de Vries R .  
m"'1• DB kon 
Paardenkooper 
Post 

634 
623 
611 
606 
603 
602 
600 
593 

49. Kuijper 588 
���-���e ____________ �zz 

70. Lange 399 
---------------�-------

71. Manoehoetoe 399 
.... 72. v.d. Vliet 390 · 

,73. Costilho 359 
74. de Jong 358 
.75. Snieder 349 

� 76. Mollema 344 
77. v.d.Veen 340 
78. Dusink 267 
79. Samuels 265 
B O. Swaab 250 
81 • Hardeman 236 
82. v. Andel 231 
83. mw. ,dei Vries 165 ==========·========o===== . 
niat-ing�deelde,spelers 

· r · 1 · . kurinen alt�jd.terstond 
ingedeeld worden'.-======================= 

ploats van Bos op en de niet-zo
beste van Deken P. In g roep 4 
zien we de Vrijer uit C5. Hij 
schijnt grote plannun te hebben" 
Zijn romise togen Silbernborg 
dinsdag j.l. �preekt boekdelen. 
De naam van 't R iet op no. 43 
ve�heugt ons. Na lang� afwezig-· 
heid wee'r. ·in ó'ns --miclden. Zonjeu 
heeft zich beschikbaar gesteJ.d 
om hem op to halen; 1t is alsof 
hij nooit weggeweest is!! 
Voorzitter Knop,dio lange tijd 
in de ondorste regionen verkoer
de, i.s ook bozig ;:ian o en opma:::sr' 
In groep 5 een louko plaats voor. 
Berkhout en Kuijper� Post st3at 
te laag,maar zal zeker stijgen, 
hoewel do tegenstand taai is. 
Ons nieuwe bestuurslid mw. Dekan 

draait ook beter dan ooit.In groop 6 horen niet thuis de 
Winkel en mw. Starreveld. Onze penningmoosterosse op 59 
is nog ongoslagon!Kees van Teoseling laat nog al eens ver
stok g�an en dat is dan ook de oorzaak van de slechte 
plnats op de ladder. Onze nieuwelingen van nove mber - tien 
stuks ! - proberen zich omhoog te wringen. Onze hekke
sluitsster,mw. du Vries, heeft het zoet van .de· o:VElrwin-

ning nog niet mogen smakon. We ·hobben .b'ew_ondoring . .,v.Qor 
de wij ze, waarop ze zich toch steods wee:r:''· in hbt krijgsge
woel stort. 
Dat was 1t. De opkomst is prima! Houën zo! 

-·- /-



ACH, HAD IK MAAR • •• • •• (uit de wedstrijd C3-Tal 3·) 
wit: Kh1 Db6 - Tf1 - pi: a2-b3-c4-d5 (Schutte) 
zw : KgB Dg3 - Tc.8. - pi,: . . C:� -f6"."'g7-h7 ( Dranj e) 

zwart aan zet biedt remise aan; hij heeft eeuwig . schaak op de 3e lijn. Thuis ge
komen �et ik deze stelling nog eens op het bord en schrik! Te8 en dan Te2 is mat op · 
h2! Even beter kijke�,niet waar! Wit kan schaakgeven en 'drijft de zwarte koning naar 
h6 en ruilt de dames via een se; haakje op f4 en dan :i:s de p.ionnenmeerderheid op de 
damevleugel genoeg voor de win�t van wit.Dus toch blij met mijn femise ••• ? Nee!!! Ik 
zie Te8 en dan Te5 en zwart komt ondekbaar mat te stàan� 

Het spelverloop .gaf mij al sen tijd lang,na het oprollen vèn mijn pionnenstel-· 
ling op de damevle�gel de onverwwoestbare wens uit de pat�! nog remise te slepen! Gans . . . �:;if • 

on�çrocht,zoals ik boven heb laten zien. Ik had even achter mijn tegenstander moeten 
g�an staan,dan zie je het misschien wel: naakte koning �«�en dame,dio wat voor 
piet-snot.staat op de b-lijn. Moar Te5 blijft moeilijk te zientvoor mij helemaal,want 
de manoeuvre had ik enkele zetten eerder met mijn ander� toren reeds uitgehaald en toen 
w.é?s ik ee.n beetje in mooilij kheden gekomen. 

· 

Het blijft jammor,holemaal als je woet,dat je ook 9e vorige wedstrijd minstens ee· 
half punt aan do tegenstander cadeau hebt g�daan. 

d r u k w e"r k 
·============:::== 

aan mw ./ dhr. P. î! .M .·Deken 

" s.v. Caissa 
ir� ds Vassystraat 12 
1755 NC Petten 

Amsteldijk 

1074 HT 

F .G •Oranje. 
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