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clubblad no. 241 - december 1979 · 

Het l�atste maandblad van 1979. �et daarin overzichten· van de bondswedstrijden. Jammer, 
dat zo vlak voor het verschijnen van dit blad- een aantal wedstrijden niet zijn uitgespeeld� 
Dat gE.�eft Weer sch8ve ve_rhoud.J,.n_g_en _ _  .in tje standen. We trachten ervan te maken,wat we kunnen. 
In de clubcompetitie hebben we 14· ronden gespeeld en nog steeds zijn er verrassingen. Zo 
l·angzame-rhand b8gint iedereen zich weer op zijn of haar plaatsje te nes"t.�l�n".SJ1 zijn er al
tijd lieden 1 die raketachtige neigingen hebben, terwijl we toch oo.k mo�t_e;D ."t:?P:re�?D \/.?n vallende 
sterren. Enfin,de weg is nog lang! 

Al� .\·Je �o de ledehlijst- doö-rn"e�éri blijkt,dat we. in dit nieuwe sei:Zoen al weer 20 nieuwe 
..'..eden hebben ingeschreven. We h8bb·en-·nl..f 90 sen·ioren en 13 junioren/adspiranten. 

Wè zijn al spoedig uitgecupt. Tegenstander Landsmeer - een overgangsklasser ging er 
een� goed vocir zitten en speelde 2-2 met win�t aan het -1e bord. Daarom gaat Landsmeer naar 
de 2e ronde0 

• 

Op ons prikbord hingen uitnodigingen voor deelname aan ·'t SGA snelschaakkarnpioenschap 
van Amsterdam ( was op 15 dec.) en het Hoogovenstoernooi (·inschrijving nog mog_

eJ.fjf ) J' 
Ons nieuwste bestuurslid blaakt-van ijver. Bijna alle stukken huizen "- / nu i� een nieu1A1e- doos. Voor ze er in gingen zijn ze gereinigd,tjelakt. 

..........__ � Alles is ook nieuw genummerd. Houd s.v.p. de stukken in de g
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nummerde doos. Dan zal Paula Deken u. vriendelijk aankijken. Maar ze kan ook 1 / -� 

haar toorn laten Zien· áan een ieder.,d.ie de boel in de war gooit, Caissa ie. / 
met· 2 dam8S in het bestuur goed af! 

Bij de bestuursmededelingen ook de aank�ndiging van· ·de ·gebOOrtä ·van twee · 
,( dochters. Balder e
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�::gdafdcüing begint weer iets te gro�ien, Dat ver� � 
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beste wens�n voor u p���odnlijkf _v�or de uwen;voor CaissaJ 
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20 nov. '79 
XII� e1 - TAL 
v. 1t Kaar 0 
Martinez t 
Roos + 
Nusink M 0 
I gnacia t 
Kappelhof 0 
Petersnia t 
Pijpers 0 
Wijchge.l H 0 
v.Hulst t 

1 : 2±-7± 
Met de neus op de fei

ten gedrukt • • • •  dat zijn 
we� TAL was ons weer de 
baas. En hoe! Niemand 
van e1 won. Slechts vijf 
remises zijn ons deel. 
Dit TAL is oersterk en 
we kregen dan ook geen 
schijn van kans.Hoe dit 
TAL van Els/VAS 3 heeft 
kunnen verliezen.:.�i·s··ön$· 

11 december 1979 
e 2  - PCW 1.: 2-3 (voorlopig) 

Omdat er 5 partijen zijn a�gebroken,vol
staan we hier met de stand;in ons volgend 
nummer komen we nadG.·r op deze wedstrijd 
terug. 

11 december 1979 
VVGA 2 - e3: �-4 (voorlopig) 

Dok hier 4 afgebroken partijen,die in 
januari worden uitgespeeld. 

18 december 1979 
_u.s. 1. - e1 3±-2± ·(voorlopig) 

een raadsel. Terneergeslagen ziJn·-·we-·ri'{'ët' Hier 4 'äf9ëbr6ken- pa:tïjBn·;als we invalle1� 
Volgende wedstrijd tegen het al wi'f�>:. . .. ·�áptain'Kappelhof mogen geloven zit er 
sterke US. ·�"'.�-� -ee�·:.�e:i�in.ni.ng v_opr __ C1 in en dat zou 1 n 
2D nov. __ --22. . . -�··�":.'.�" 

" .. _,._ .. ""._.'.,'. -��-�.r.1'.:'�a�-��--·:Z.ijn"- Uit�p-e�ldatum: B januari 
Amstel - e6: 4-2 .". 

y�-��� zegfoj_ îiëf de":- .:j.l\-dBC�ej; 1979 de Vries R 
F rensdbrf 
v.d.Berg 

t 
1 
J_ 
2 

v. Dostvcen e O 
v.Dostvecn H. 0 
Hardeman 0 . \' ; . 
' ;.," ·· .. . .. " 

staart het afweten • .  · '.Y.�G-� . _3 ___ -::"e� : 2-II'' 
V.d.Berg onderging de 
vuurdoop in . het bon�s
gadoe. ehauffsu� F�sn�. 
dorf sleept� ee� voi 
punt meex:. 

Voor zover we telefonisch inlichtingen 
kregeO_, w.as de st_and 1 f-7f om kwart voor 
:tz� "Ma'fiüri stond -3 pionnen .-'.3chtér en men 
\(·��f'?_.oci.�t, c!·at hij gaat ver-liezen�,· 
Laa"tst8 nieuws: ·Mariuri· .:.. iemise ! " 

- .in ons volge�d "clubblad '·komen 
. .r.f:. -...,. ":20 nov • .  179-

VKVe 4 - es 
- . �e op . bovér:ist�and� '4· w

.
eds't.rij:den 

;_ .- : . .  ·- terug 
. ·"' '. .i· ; K.uij,por + Toc;:.I), n�g e.en lichtpunt 

·1a december 197� 
. r. 

de V,+ij'l'p · . . 1 op .deze. 2De nov. es 
. . - - . _, ' . 1 1 : , B.er,-kJi}o.Ut. , 0",. Ü .W._Q_D o.pnieuW met 52-42 • 

"". ·-yaA :S(?h:Y�- 1. '_ \f.i.Gr .ove��i''nni_nge
.
n en 

Wuck O · ··dr·ie ·r�misese E�:n resui·-
;f . .  t�a.t, wqa�me8 teamleid
·+:.1: f?\:-�;ç· im�.•,. -·����-n ir'l haar 

v.d.Vliet .0 no�j�s"is,.rn dit.team' 
1 .çird.;�g.ing tybout de vuur-

. .Grün�'\ue� 
.Alborts 

.. " ' ;) . - .. - -· 1 ,do�p�hij startte �et . oan 
�mw. D'eken 
· 'fybout 

zi::9-�.!, Inv�ller Albert$ 
kWnm, niot voor niet.s qpd;av�ri ( : 

. 

27nov.'79 
Landsmeèr-Caissä (Cup): 2-2 
lgnacia _ . - 0 We zijn snel uitgeçupt •. . - -1-�" ' . - . . 
Petersma"·. •l'i , Omdat La·ndsmeer aan het 
Wijchgef H 0 

.
eér«:;te bord won, g�at 1 t 

Pij_pe�-s 1" ovè-i---"i1-'aar de 2e _ rpr:ide. 
Misschien toch weei tri 

ondcrschotting vun een laÇjer
. 

speÎ�,;J-. 

Tenm? 

' . 
C5 -'- Necreba 3 . • . .  10 -- Q. J !.! l.L! 1 ( 
Kuij per-· 
de V.rij er 
v.Schie 
Berkhout 
Tybout 
vJ.uck· 
Grünbauer 
.Mcillema 

1 ) 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

mw•·· Deken .1 

·V· ._d •. V-1.iû_t 1 

van �èjlïè ek�iÜck kregen 
hu'n puilt C"Ei'déau� weg8hS 
niet opkome� van' de tege 

·atanders. '.be endere acht 
: es-era hebbbn er voci!: 

rrioeten ·kilÖkkeh eh veroVE 
d'en alle ac

.
ht een f, •·De 

tegenstander had al 3 wc 
strijdón :niet flirike cij1 

zo'n 
e? 

nederl�a� ·vonden ze ielf 'zwaar. 
3 ·Q����eld13 -�ewonrie�. Maar nu! 

Ifi ieder gev81 ceri�·frnai beslUit van 19 

· .cont·ribw'tie betalen? 
· gem;3e'h'tàgiro 4602882 tnv. Caissa 



STANDE.N 
= = ===== 

(bijgewerkt· t/m 15.12;:79) 
hoofdklasse 2e klasse.D 3e klasse c 
1 • US 1 3 3-0-0 6 -18f 1 .LCK 2 2 2-0-0 4 -12 1 ,FSCRB 1 3 3-0-0 6 - 21 
2. fol 1 3 2-0-1 

.. 
4· -1 8 2. îa'l 4 2 1 . ..;1-0 3 -1H· ·2. Caissa 5 2 2-0-0 4 11 

0 N\fost 3 2-0-1 4 -17 '3.N' dam 3 2 1-1-0 3 .:..11 t 3, TOG 1 3' 2- 0-1 4 19} Oo -4, r1iacc; 3 1 ..;1 ..; 1 .3 ..:14t 4 .\,-!GM 5 2 1 -0-1 2 -13f 4.A'veen 8 3 2-0-1 4 {6 
5. VP.S 3 3 1-1-1 3 -14t 5.Caissa·· 4 2 1 -0-1 2 -11 t 5,DCG 4 3 1-1-1 3 - 1 6 
6, Caissa 1 3 1-1-1 3 -1 3 6·, VVGA '3 2 1-0-1 2 ..;9t 6,Tal 5 2 1-0-1 2 - 10 
--------------------�------ r:------------------�----- 1 13 7. Abcoud 3 [1-1 ..,2 -13f 

7,VKVC 4 3 D-1-2 TOZ 2 · 2 0 -'0-2 0 -7 6't 6. Î3l 2 3 0 -0-3 0 -11 s.��eesp .3 2 0-0- 2 0 -6t 
8,Prohl,4 2 0-0-2 0 
9.Necreb ,3 3 0-0-3 0 - 5 

1e k,j.. D Zestallen B 
1. VAS 4 2 2-0-0 4 -1H î e klessa B 1.Amstel 3 2-0-1 4 - 1 0 
2 ,  Tol 3 2 1-1-0 3 -12 1.PCVJ 1 2 2-0-0 4 1 5 2. t'mst. toren3 2-0-1 4 - 9t 
3. .VVG;\ .2 2 1 -1 -0 3 .,..11 + 2.Caissa 2 2 2.-0.,..0 4 12 3 ,FSCRB 3 1 -1-1 3 9 
4 ·- \foosp .. 2 2 1-1-0 3 -1'0f 3 , VKVé 1 2 1 -1-0 3 12 4, TOXZ 3 1-1-1 3 - 9t 
-�. Pegasus 2 0-1-1 1 -9t 4.Pion 2 2 1-0-1. 2 9f 5,ENPS/HWP 3 1-1-1 3 9t 
6, vJGM 4 2 0-1-1 1 -9 5.A'veeri 6 2 0-1-1 1 9t 6.A.1veen 2 2-0-0 2X- 7 - ----- -------- -------------- 6.DOS 2 2 0-1-1 1 - lift 7.Pegasus 3 0-1-2 1 - 7 7. ErJPSHvJr·' 1 0-0-1 -3t 0 1:w88nink-1--2-0:1:1-1-:-7-- 8,Caissa 2 0-0-2 0 .- 4t s. [3issa 3 2 0-0-2 0 -7t 

• 
B. T ,_Laskcr 1 2 0-0-2 0 - 6-l-

Mt:it n2druk zij verrri8ld, 'dat de g13wo_nnen wedstrijden van C4 en C5 !litl in deze stand zijn 
verwerkt. 
Caissa 1 heeft dus nog 2en wedstrijd lopen tegen US 1,waarover we optimistisch zijn.C1 h�Bft 
dan wel 'de. kcpploegen gehad, maar de strijd tegen de staartploegen moet C1 niEt licht nemen. 
Caissa .Z hcdt nog de .wedstrijd tegen de .koploper PC\\l 1 lopen. Daarin spant ·het. C2 doet 1t 
leuk.. · · 

Cais,sa 3� strijdt nog .tegen VV.GA. .2 en ste,CJt met 4-2 voor. Het z-iet er ook gunstig uit "en ·dan 
verlaat .C3 de laetstE plaats. 
C,3issa 4 hE�cft in de stand 2 uit 21m3.a.i cioor de gewonnen Wadstr:�j.d Van gisteren wordt ·dat 
4 uit .3� Ook dat ziet er gunstig uit. 
CaiSsa 5 d'oe:t. h2t .p:cima; in de stand 4 uit 2,nu na .de gisteren met ·10-0 gewonnen wedstrijd 
6 uit 3. Prima • •  

�aissa 6 heeft hot za�t v�n de· DV5rwinning noq niet mogen smaken� We wisselen nog al eens 
van spelGrs in -_ci:t zo,sta.L, om ock enderEn eens de kruitdamp van het competitiegebeuren te l::i
ten ruiken. 

x-x-x-x-x-x-x 
W.Cnossen - T,CnossLn - ''X''Cnossen 

. Onze b2rk82per,WiE:.:bc-; Cnossen,is sen ner�f v2n de voor de oorlog z.eer sterke sch-aker--.T·�ënosscn 
uit Wassen�ar ( NR SV ). Die zal w�l dezelfde zijn al� Taeke C�ossen,die in 1917 b�gon in Oudenga 
en nog in 1975 oµ 79-jarige le�ftijd in Drachten speelde.Maar waar het mE eigen�ijk om 98�t is, 
dat er in 1939 nog loen Cnossen sper:lde En wel in de:: VGrg.f\CSV aan het et.:rste bord in het Eia.;r-
st8 taam; in dE 1e kl�sse.E2n behoorlijk speler dus. Deze Cnossen speelde samen met SerliJh� 
[ou prie,v.Commenee,Grocnewegen v�n W�jk,Bcrgsma en Harmsen.Mansen,die allemaal in 151- n;·de\. 
fusi� ven de verenigingen De Vondelbrug en i\msterdam-Zuid tot Caissn toetraden. In 1939 wa*?n 
Amsterd3m-Zuid en ACSV nog aparte verenigingen,maer het zou me niet verwonderen 815 gedurend� 
de oorlcgsj�r�n A CSV in Amsterdam-Zuid blijkt te zijn opgegaan. Misschien kan ��n van de ci�d�
re l�don hisr ophel�Gring verschaffen? 

Do oudGre laden,die nog ergens oudé bladen van de SGA,ASB,HSB,(K)NSB of oude. clubbla
den ongebruikt hebben liggen zou· ik willen vra en deze voor nas eurin on cian mi' af t 
s .:i. ;:;in . 

Wist u,dat Amsterdam-Zuió in 136 speelde in de Oranjekgrk?Misschien wel in dezelfde zaal, 
Jls w2arin wij nu spelen. 
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DE COMPUlDR EN IK 
De schaakcomputer CHESS CHAMPION MK f was miJn tegenstander.Zes .moeilijkheidsgraden, Gr"ad ,! 
geeft aan: voor zeer goede spelers en het oplossen van twee·zetten, Bedenktijd voor de compu. 
ter tot maximaal 10 uren, Duur van de partij l'ilin week !De computer speelt met zwart •. 
1 .· Pf'.3 - c5 2, c4 -=. Pc6 . ,3:, Pc3 •· Pf6 _4 •.. e3 - d6 5, l,e2 - g6 · .. 6.d4 " cxd 7 ,exci - tiii 
B. 0-0 - h6 9. Te1 - Pd7. 10,Lf1·.-,,. LIJ7 "·lhPb5 - Pf6 1,2, Lf4 - e6 13.,d5 - Pb4(?) 
1 4,lla/I - Pc6 15,dxc6 - Lxc.6 16, f'fp4 -J"cj_} 17. Lxd6 - .Lxd6 18, Pxd6+. - Kf8 19. Da3 .., Kgl 
20,Ta_d1 - Dc7 21, Df3 ._(,ev.en kijken. of ''.hij" ziet, dat er, 2 stukken insta:an) - Kg7 .(hijza.g •· 

22.Pd.4B5 - Db8 23, Pe4 - _Pxe4 24,. D(<e4 . .,._ Td8 25, Pc3 .- f6 (ook bij voetbal geldt:noo:i.t 
4 verdedigers op Mn lijn\ 26, Pd5 .. ( !) ·-: "-xd5. (dat is de, ondergang) - 2J, .. De7+ - Kg8 
28, Dxf6 -: dxc4 (wat kan m.r.C, andël"s ·aoënT) 29;·re7 en ,zwart gëëft op, " .. · · 

Een p·artij van zeer ·goede ·spelers·?('???O._.i. __ lichtelijk ove�rdreven'• .. Wel is .. mij gebleken·, dat. je 
de regelmatige opbcruw soms· verwaarloost om eens te kijken of "ie" 't wel"ziet". 
Toch leuk,zo1n stuk speelgoed in huis! E. 

DE OPliAVE VAN VAN HWST 
' . . 

Op 11 december deelde van Hulst 'Pr.ijzel). 4.it aan: mw, Starreveld",M.pwit"z" e.n Leenden" Zij_ hac 
den

. �:en. go�dE� oplossing- :Î.ng:estuurd"_ De k.e:c_n ven de •opl�ss�ing: de ·w_it:te_pi_onnen staan vas.t, 
geef ".alle <Nit.t-e stukken weg_ en de k"oning. s."taat pat. 
1 • . f'"3+ - �.x�.1 2, Td2+ � Dxd2 3.!le2+ ·,... ·D.xe2. - pat • 

. 

VAN 't RIET \{EER IN ONS MIDDEN· 
Zonjee is geen man,die aan de we_g tiJ!lm�_rt. H-ij haalt elke weèk onze··vr·iend van 't Riet •J 

brengt hem op de club om hem dan na de clubavond weer thuis te brengen. We willen toch even 
zeggen, dat we Zonj ee 'dan.kbaar zijn -.voor deze vriendend-ienst. 

DE VUURSPU\.IENDE DRi1AK 
wit:v;Dongen(VVGA 2) - zwart:SilberTlb.erg(Caissa 3) - de Drakenvariant van hot Siciliaans 

· 1. e4 - c5 2.Pf3 - d6 3,d4 - cxd 4.Pxd - Pf6 5,Pc3 - g6 6. 'Le2(?!) - Lg7 7. Le3-Pc6 
·a,· Pb3(?) ·geeft een tempo ca'deau ""Ld7 9.Dd2 - Pe5 1D,h3 te passief ,",TacB 11,0-'0 (? 
dit is een taktische blunder,lange rokade was veel beter!., • •  Pc4! 12. Lxc4 ,.. Txc4 13.f3 (? 

- Ph5(!) (c'e zwarte stukl;en staëln' prima') 1°4, g4 ( !?) een poging om l.os te komen,die .echte: 
de zakon hopeloos maakt ".Pg3 ! 15. Tfe1 - h5( ! ) 1 6. Df2 -: rrxg4 (een paardoffer,zwart· .krij1 
een vrnselijkcJ .3anval te verduren) 1 7. Dxg3 - Txh3 1 B." Dg2 - gxf 1 9 • .  Df1 - e.5 ·(als ·w·it Te· 
sbnt ga�t hij mat) 20. Df2 (gedwongen,veld h4 moet gedekt blijven) •.• • L.f6(!) 21.îèd1 ·-Lh4 
22'. 'Dd2 - Tg3 23, Kh1 - Th3 24. Kg1 - Df6( !) nu kan wit wel opgeven) 25. Dxd6 - f2+. 
26, Kf1 - Th1+ 27. Kg2 - Lh3( ! ! ) 28. Kxh1 - Df3+ 29. Kh2 - Dg2 mat. 
H6� zielig st3�t de witts kdnfng daar,omringct door zwarte vuurto�gen,verlate� door �et grot 

-- ·maè'ht:eloze. wifi8 logor. Ph.Silbernberg 

SCHAKEND[ KUNSTENAARS 
.Onze vrienden de Leeuwe en Pijpers hebben van o'r't"z_e_ speel:Zëi81 e·en k-Gns·tgal8rié gëmaakt. 

De l.e�uwo,do sqhilder,Pijpers ,de etser. Hebt.u al eens rond gGkeken in de zaal? Bewonder d 
deze kunst. Wij nomen ar

.
diep ons petje voor af! 

SA MU ELS 
Onze vrisnd S;=imuols tobt ietwat met ziJn

.
_ bloedsomloop. Hij moet Voorlopig rust hoÛdeq, En h 

''schaakt zo graag. We wenSen hem." Veel geduld en een· spoedige verbetering van zijn· gezondheid 
toe • 
. 

GONGEN 
Op 4 december waren 50 leden present voor de St,Nicolaasgongwedstrijd. Omdat het tempo 

· vrij rustig was, kon er echt �cinder grot8 blunders gespeeld worden. DB �anwezigen hebbe.n 
zich bLst ·-vcrmaakt. Velen vonden, dat· we dat .zeker nOg eëns moesten doen. Zelfs het honden
geblaf tussen de gongslagen door mocht de rust niet verstoren. Die honden liepen ni�t buit 
m3ar de microfoon had het aanslaan· van onze Wnkets duidelijk geregistreerd. 
Vele poulewinnaars (poules van 4) gingen met een prijs naar huisJ 



,[<lRSTVLRHML De voorzitter 

De voorzitter keek op zijn polshorloge;het was half negen en er was niemand.Achter zich 
hoorde hij de buitendeur opengaan.Zou er toch nog. iemand komen?Maar de voetstappen g�n1en 
niet da zaal binnen,masr de trap op.Hij bleef het geluid volgen tot het ophield boven in 
een kmmer,Dan' lÜ'P hij naar· de kast met schaakmateriaal,haalde er een stapel borden uit en 
begon die te verspreiden over de tafels,r.log meer borden,totaal 35.0ok de stukken kw10amen 
uit cie kast. Hij zette 35 maàl· de stukken op de borden, 

·: Toe,.h' hij klaar '"as,dat ha'd wel even geduurd,want 35 maal de · stukken öpzetten,keurig op hun 
velden in de beginstand,met de paardekoppen naar voren gericht is geen peuleschil,ging hij 
zitten en keek over de tafoltJes,Hij vond het 't. mooiste wat hij ooit gezien had.Hier had 
hij alt�jd van gedroomd: een hele vereniging vocir hem-zelf.Nu waren er geen spelers meer 
die daar onrustig doorheen bewogen,die met hun handen aan de stukken zat�n en hun afschu
·Welijke zetten deden. "En _ dan hurï opîner·kin'gen da-ar.bij ;'z'e sn_apten· er nïets van.Het was. afge-
lopen· met de domheden op het bord,H.ij was nu m'eester over alle stukken: de witte· �n de 
zwarte, Elks zet zou een meesterzet zijn;-daar !3td'nd� hij borg voor. Veertig jaren lang had 
hij moeten :�unzien ,·hoe de e2;rste de beste �noeier, di_e zijn vereniging kwa_m binnenstappen, 
de stukken pa�te 8n gewoon maar ging sp�len,Ze kenden niet eens de grondbeginselen: eerst 
de paerden,dan de lopers uitspelen,centrum beheersen,'t bezetten van open lijnen en diago
nalen,goede en slechte lcpers,penningen,vorken,enz�Hij hamerde e» steeds op,maar �e luis
terden niet eens· naar hem, 
Veertig jsa·r had hij nodig gehad cim te leren hoe dat spelersvolk ·eruit te werken, Nu, van
avond ·zat hij vcror het eerst he1emaal alleen, Veldhe·er over 35 boJ>irllen, 35 maal 32 is 1120 
stukken en 35 maal 64 is 2240 valden;een meesterhand is niet zo gauw gevuld. 
Hij pakt" een blad papier en begon een lijst te maken: 1 t/m 35,l>chter elk cijfer zette hij: 
Reti - Jan;35 maal,Jan,dat was hijzelf en zo had hij het neergezst,toen die keer,in die 
simult1ans�ance,waarbij hij als 12-jarige aantrad tegen grootmeester Reti en als enige de 
grootmeester had verslagen. - Hij stond op en zette op alle b.oi:clEUJ. het. p.a1'rd op f3, Zo was 
Reti begonnen.Toen zette hij op alle borden d6;en zo had hij geantwoord, Hij maakte ronde 
nr:1 ronde.Eerst de witte stukken,daarna -de zwaFte.Ter�afwisselirig ging hij wel eens zitt.en 
en deed net of hij diep peinscle,Toen hij dai enige ·male� gedaan had,�erkte.hij dat hij 
steeds aan de zwarte kant bi�·het achtste bord ·zat;Dat was preci�s de plaats geweest,dio 
hij bij die s6ance i�nam;nu hBrinnerde ·hij zich·dai weer. 

� 

Hij ging rustig door met zij�·ronden;zet (35 maal) na zet(35 maal).�og nooit had hij die 
partij uit z1n hoofd kunnen s�elen ·en �ij moest�'m al minstens 50 jéai ver�eten zijn,maar 
nu schoot het verloop hem helemaal te binnen.Gek toch,dacht hij,dat ik me die n6 zo goed 
herinner. Hij werd wel moe va� al dat gedoe.Bij.de laatste zetten voelden zijn armen steeds 
z waarder en bij het omleggen,wan de 35· witte k0ningen stootte hij die meer·om,dan dat hij 
ze rustig en plechtig neerlegde zo als· hij aat·�ewild had, 
Hij was nu echt verschrikkelijk

.
moe.Toen hij klaar was · sleepte hij zich steunend op de ta

fels naar het Be bord.Hij bedacht,�at hij z'n lijsi nog.moest in0ullan:-35-maal D-1 ,maar 
hij had er de kracht niet toe.Hij liet zich. slap op de.stoel zakken en leg�e zijn hoofd 
tussen de stukk•n op het bord.Met zijn · ogen gesloten overdacht hij de woorden van de dichter: 

Het waren 
Zo vonden 
Z;o _kwamen 
het graf. 

Aan het schaakbord al zijn stonden 
zat hij tot die!'r· in de nacht 
tot hij ontzield werd gevonden -
door Caissa omgebracht, 

zijn laatste .gedachten; de voorzitter. was bui ten b __ ewustzij n ·geraakt. 
de volgende dag de schoonmaaksters hem.Ze ruimden de stukken en de borden weg, 
ook de verplegers en name.n h_et ·ont�_ielde lichaam �ee voor zijn laatste zet no ar 

péi·d.-
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Hallo,jongens ! 

Op 18 clecr;mber speelden WG· de laatste rqnde .. in '1979, Peter ·blijft stevig bovenaan 
en K8nil'cth -sluit"··de rij •. Daartussef') gaat het wat .hee,n eo. ,_weer,maar MaJ;k en nieuwko"mer Denni 
doen het . 1t best, Michel,Harm,Ren� �n Edward moete� het : schak,,"n nog iets ernstiger nemen.En 
çlät ga�n ·ze i� hBt hieuwe jaar dan ook doen_•: Met Kµrst en _Nieuwjaar zijn we natuurlij k vrij 
op 8 januari gaàn we weer rilet.-,ftisse moed van .. start ! 

Op die Be jaf)Uari_beginnen we 'meteen met 2· wedstrijden tegen andere clubs. We spele 
t.egen PCB en Dv/V. Alie.m':rnl kOmeh "! ! · · 

Op 26 januari".( za.tordag )c zijfl; �T .weer 
.
diploma 1 s" te halen; ik noteerde al de meesten 

van diullie voor een·rp·j:6nnen-,t.oruf1�· of . . �. onipgsdiploma._.": Gebruik de kerstvakantie maar eens 
om jullie schaakboek· . nog .ePDf:l_· go�d do�:i:- te .nenlSn. 

Allcrnn:'1 een pr�ttige 'vaka.ntie· t·ó'egewenst en een voorspoedig 1980 

Hier volgt de stand,". 
1. Peter 50 646 
2, Mark 49 - 469 . 
3, Micha 48 - 464 
4, Dennis 47 - 418 
5, Michel 46 396 
6. �arm 45 - 352 
'J. Ren� 44 336 

De stand in de adspirantencompetitie is: 

1 • 

2. 
3, 
'1 • 

5-� . � . '", ·.: 6 • 
. (. 
L 
2, 
3, 
4, 
5, 
6, 
7. 

Landsmeer 2 
DWV 1 
de Amstel 4 
Caissa 1 
VKVC 1 . 

./-\TJJstelveen 

PCB.1 
. de Amstel•;) . ..---
Donner 1 
Amst:�lve·en 
J ,Ma ris 1. · · 
Probleem 4 
Caiséa 2 

Van d8 rqdakteur 

2 
2 
2 
2 
2 

5, 2 

3 
3 
3 

4 3 
. 2 

2 
2 

gesp. 2 g_ew. 0 gelij k 
' ' 1 ' ' 1 ' ' 
' ' 1 " 1 ' ' 

• r ' 1 ' ' 0 ' ' 
�'-' , .Oi , . , , 0 " 
. t, 0 l , , 0 ' ' 

' ' 3 ' ' 0 " 
' ' 2 . " b ' ' 

' ' 1 ' ' ' 1 ' ' 
, J;. 1. ' ' 0 ' ' 

, ' 1 " 0 ' ' 
' ' 0 ' ' 1 ' ' 
' ' 0 ' ' 0 " 

x-x-x-x-.x-x 

·s, Stefan 43 -
9. Edward 42 -

1 0, Daan 41 
11 • Richard 40 
12, Barend 39 
13, Kanneth 38 -

0 verloren 4 
0 " 3 
0 ' ' 3 
1 " 2 
2 ' ' ' 0 
2 ' ' 0 

0 " 6 
1 ,,, 4 
1 " 3 
2 ' ' 2 

. 1 " 2 
1 ' ' 1 
2 " 0 

333 
325 
321 
260 
248 
240 

Dit blad' is wnt inhoud betreft ·niet je-dat! Tante Post is mede-schuldig. lfo wilden het l 
ppr.s� donderdag de deur uithebben om het nog voor de Kerst ter plekke te krij gen, Daar kw< 
�Oç/- �iJ · ;-dat w·e �p:-',-het allerlaatst ·nog enkele wijzigingen moesten aanbrengen. Maar, alla, 
volgende keer bqter! 



1:;.LY]'CCi•lf'ETIUt (bijgewer.kt t/m 18 dec,) 
< ' . 
2. 
3, 
,, '" 
5. 
6. 
7. 
a. 

Roos 
Petersma 
Pijpers 
Ignacia 
Nusink 
Manuri 
va.'1 Dijk 
v. 1 t K3.:JT 

1707 
1 700 
1534 
1 4.03 
1 309 

(.4)·1299 
�247 
.. .. 

-----------�-------------

11. HoubrCJken 
1 2. Kurk 
1 3. Uitcr\..iijk 
1 4. Kappelhcf 
1 5. mw. llwlder 
16, Mowitz 
17� Diependaol 
18. ven Hulst 
1 9. de Vree ze 
20. v.Ricssen 

1 21 6 
(4)1 21 3 

1 1 98 
1173 
1 1  6 5 
11  50 

(3)1138 
111 0 

( 3) 1 1  DO 
1 077 

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

21 . Wijchgel H (1 )1 041 
1 033 22, 

23. 
24, 
25. 
26, 
27. 
28, 
29, 
30, 

Balder 
Leijen 
Bos 
Silbernberg 
LeEndr:;rs 

1 032 
(4)1 030 

Cornelissen VJ 
Oranje 
Deken P, 
v.Stcden 

1026 
999 
991 
984 
966 
959 

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

31. 
32. 
33, 
34� 
35, 
36. 
37. 
38. 
39. 

de Lt::euwe 
mw. Dc;kon 
Neidig 
ds Vrijer 
Deken \v 
Kuijpcr 
Barcnr!rr::;gt 
Meijer 
van D::2lBn 

40, Post 

946 
(5)945 

944 
( 5) 91 7 

900 
(5)882 

880 
880 
877 
851 

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

41 , Grünbe.uer 
42, Kemp 
43, Tybout 
44, Knop 
45. Louiszoon 
46. de Boer 
47. P3ardenkooper 
48. Frensdorf 
49. Cornelissen H 
50, !leri<l100L 

846 
833 
81 2 

( 2) 81 0 
809 
801 
BOD 
782 
780 
767 

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

51. v,Teeseling 71 8 
52, mw, Starreveld 716 
53, de Vries R 707 
54, Zonj.ee 706 
55, v,Schie 683 
56, v,1t Riet 677 
57, v, Do.stve·en t: 646 
'5 8. cle \/ries w 645 
59, de �linkel 621 
60, Wuck 620 
----------------------

61 . Sêhumacher 617 
62, Lánge 605 
63, iilberts 601 
64, Menoehoetoe 581 
65, Möllema 579 
66, Rèitz 566 

· 67, Roes 561 
68, v,d,Berg 556 
69. v,d.Vliet 542 
70, mw.Kleinloog 530 
------------------ ----

71, mw. Hogenboom 524 
72, Deken A 522 
73, Oudmaijer 517 
74, Kleinloog 500 
75, v.d,Veen 499 
76, Wijchgel J 494 
77. Eeukeboom 494 
78, v.Dostveen H 457 
79. de Jong 453 
80, Castilho 429 
----------------------
81 , Snieder 423 
82, Venderbosch 400 
83, Timmerman 400 
84, Dusink 348 
85. v.Andel 345 
86, Snmuels 332 
87, Swaab 31 6 
88, Hardeman 302 

====================== 

Ons comm8ntaar: 
Net in deze laatste ronde pikt 
Roos met 7 punten voorsprong de 
titel van winterkampioen. Zie 
die Manuti uit C4, Hij is niet 
weg te duwen uit de hoogste regi
onèh. Hij g9at nu en�ele weken 
haar Indonesi�,waar ze ook wel 
iets van schaken afweten. 
In de Ze groep indringer Kurk, 
ook a� uit C4 en dan ook nog 
twee Ç3-ers, 
Wijchgel H troont te laag ;hij 
moet er maar eens goed voor gaan 
z.itten, Bos1ook al uit C4,doet 
het goed,maar heeft nog wel eens 
e�n inzinkj�. 
Tja,en dan zien we een koppeltje 
C5-ers oprukken onder aan voering 
van teamleidster Paula Deken. 
Wat van onze voorzitter te denken? 
We dachten,dat een 44e plaats be
neden de maat was. Hij zal zich 
in de winterpauze op de tffifel van 
de fysiotherapeut moeten werpen, 
om weer fit gemaakt te worden. 
Ook de Boer en Cornelissen H trQ
nen te laag. 
Van Teeseling,0an een opmars be
gonnen,antmoette op zijn WEQ 
Frensdorf,die hem de voet dwars 
zette. 
Zonjee en de Vries W draaien wBt 
stroef. 
We naderen de onderste gelederen1 
waar men dapper bezig is olk2ar 
de nek om tedraaien. Opvallend 
is de leuke plaats van v.Dost
veen C. Mollema hoort hier ni�t 
tussen,maar ook dBaraan wordt 

gewerkt. Van Andel was er niet over te spreken,dat mw.de Vries, 
die n8ar Bred� vertrok1hem niet officieel de roc:le lantaarn had 
overgedragen. Dat was niet nodig1want in de laatste ronde deed 
hij die over Ban Hardeman,die o.i. veel beter kan! 
De Benjamins, Timmerman en Venderbosch, zijn aan het indraaiEn. 
Als we wat verder zijn,zullen ze het zeker gaan maken. 

In deze stand zijn ook de wedstrijden van C1 -C4 en C5 verwerkt. 
Uit de clubcompetitie noteren we n'og 3 EJfgebroken partijen: 
de Leeuwe-v.Riessen ; v.'t Riet-Berkhout ;Kappelhof-de Vreeze. 
Onze bondscomp, geeft nog 1 3  afgebroken partijen! 

Rest ons t� vermelden,dat op 1 8  december alle r8cords gebroken zijn. Die avond waren 76 leden 
ls8nioren) 3ktief. OnvoorstelbaRr! 76 oftewel 84+ � ! 
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JlESTUUR We heten weik�in: 

Nieuwe leden: R,A,S,Swaab - A,Deketi - ['1a:i;k Kui.pei:s(adsp,) - R,P1Timmerman -""· 

Bedankt: , A , Nusin_k 'J , .  
./ N.jH.FOVende:diosch 

. · . 

---------'- . . 
· ·' / J,W�B.eukebóom (We�r t�i:utj, ·) 

Geb.oren: Eva , doêhter ven dhti. �r,·· m>K Petei:ërna ·
· ( 2 dei::ei'libei:') 

-----------""' 

M�:tjolein , do'cht�r Van dhH' eh' 
,
mevr•· J3�1der (26 hovi>inlóe:t') 

... -_ ·' . 
:, ean beide ouderpàr.eh onze hart\31ij)<e gelUkl'./Bnsè'r\ . 1 

.: " 

Samenstelling bestu.u r:. A� Knop - vz 1 
·· \� • Eijge;,bfoaB 

mw,· f:�ltogen�!Jöffe�M"tz :;. Jle�ii.1f<�.o��rtJè '"· j"ü�ë! 
secif/w.i� ;.. . m·w� P ,bsk_e}l ."' cornni;. Van M.atel:'°iaàl 

----------

A G E N. 1l A 

di 8 jan. 
di. 8 jar:·· 
di 8 jan. 
di 15 jan·. 

adsp,Cf - DWV 
aásp-,C 2 - PCB 
C6 - FSCRÈ 
C3 - ELS/VAS 

1 
1 

4 

ma• ·: ·4 feb·• .adsp, ProbJ.eem 4 ,.. C2 
di 5 feb• .adsp.Amete1 ·4 ... C1 
di •5 feb, .TOZ - C6 

• 

.. 

· ma 21 jali. FSCRB 1 ·.;.; C5 
di ' f2' hbi. .C5. - Prob].aem 4 
ma 18 feb. ,lJf;S/WGM 4 - 'c3 
di 19•fèb, .Abc oude 1 ... C1 

·1-.. 
di 2 2  jan. C1 - Maccabi 1 
ma 28 ján. Nieuwend,3 - C4 di 26 feb, .C2 - Ta·ri:.Lask<>r 1 
di 29 jan. Weenink 1 -

dr ukw e. rk 
---------------

S.V. Ca iss·a, .. -
ir,. de Vassystraat 1 2  

1 755 NC PETTEN , 

C2 x-x-x-x"Tx _ 

dhr / mw 
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