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Weer �ieuws van allerlei soort. Op het moment waarop we deze regels tikken,heeft Caissa 
9 bondswedstrijden gespeeld en er niet !§én verloren! Dok de jeugd w on! Het ziet er wel 
somber uit voor CZ,dat op 4 nov, een 1-4 achterstand opliep. Kijk de wedstrijdverslagen 
maar_ door. 
In de interne campeti tie speelden we al weer de 1 De ronde, Ook daa:r;j.n tqch wel enigè 
verrassi_ng·en. Maar z-o langzamerhand beginnen de verhoudingen z:ich al Weer af te tekenen. 
Natuurlijk zijn er laatbloeiers ,maar die hebben dan ook nog zo'n dikk.e 20 ronden de tijd 
om er . wat aan te doen. 
Op 1.6 oktober was d,e secretaris op de gedelegeerdenvergadering. Voor.zitter Knop moest wer
ke.n en kon niet mee. Caissa mocht een klok in on.tvangst nemen na .he� kampioenschap van 
C2. Er 1Nerd geloot voor de SGA-cup. Tegenstander van Caissa: Isol.ani, zeker geen zwakke 
tegenstander. 
C2 zit zwaa-r ·in de versukkelîng;in 2 wedstrijden m.oesten al 7 invallerp ingezet worden. 

De komrnissie,die de g�zellige avond voarbereidt,is druk bezig. We vingen een enkele op
merkingen op als. zou �e avond alleen maar een avond van gein worden, Da affiche in de 
�-a_ng wijst misschie.n iets te veel in de_ richting van jolijt. En toch is het 11optred�_n" 
van meester Hans Bouwmeester,dat toch wel zo'n 2 uren in beslag neemtth§t hoofdbestand
deel, Hij h�eft ons wel wat te leren en hij doet dat op een aangename �ahier, Op 18 no� · 
vember warden de laatste_ toegangsbewijzen verkocht. De kommissie rekent er op, dat Bouw-· 
meestGr voor een volle zaal spreekt, 

Het artikel van Pijpers over de 1/3 vergoeding heeft niet zoveel tongen los gemaakt.Van 
Oranje kwam een artikel binnen; we hebben zelf een berekening gemaakt voor twee wille
keurige leden, 

Ons ledental blijft no� steeds zo rond de honderd liggen. We hebben meer dan vroeger 
leden,die geen interesse hebben voor het spelen van bondswedstrijden. 't Is ook jammer, 
dat onze jeugdafdeling niet wat meer uitgroeit. E, 

P,5, Lees op pag. 6 wat onze vriend de Jong is overkomen. 
P,5, 2 Er moest weer kopij overstaan tot het volgend nummer, 
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BDNDSWEDSTRIJDEN 

7-10-80 
C1 - Els/VAS 4 
Ignacia 

t 

van 1t Kaar 1 
Pijpers 1 
Petersma 1 
Roos 
Baldor 
Nusink t 

van Hulst 
t 

Chryssos 1 
Kappelhof 0 

9-1 [J-80 

7-3 
Een goede start ; na de eer
ste zitting was de stand 
3t-2t,maar uit de resteren
de partijon haalden we 3t p. 
Alleen Kappelhof ging met 
lege handen naar huis. Pij
pers kreeg zijn winstpunt 
cadeau omdat de tegenstan
der met 9 man opdraafde. 

Victory - c,_,2"--,__5:;.-'"-"'5 

Vega O C2 trad met 4 invallers aan; 
Wijchgel 1 elders eon ontboezeming van 
Kurk 1 de w. l. over de moeizame . 
Leenders t samenstelling van dit tea_i:n• 
Chryssos 1 Maar zie,het sterk verzwak-
Barendregt 1 te team knokte moedig en 
van Dijk t speelde 5-5; een prima pres
Silbernberg 0 tatie onder deze omstandig-
v.Stedon D heden.Watvons het meest ver-
Oranjo D baasde was het feit,dat de 

punten aan de' bovenste bor
den binnengehaald werden. En Victory is bo
venin toch niet bepaald zwak. 

13-10-80 
Sloterv:::iart 
v. doMan_s 
Guilfoyle 
Leenders 
Manuri 
Barendregt 
v.Riessen 
v. Daa.len 
Knop 
Dranj e 

Bos 

14 -10-80 
C5 - D\;JV 1 
v. Teeseling 
5ilbernberg 
Neidig 
Meijer 
Huang 
vJ uc.k 
Grllnbauer 
Berkhout 
Manoehoetoe 
Bilderbeek 

0 
1 
1 
1 
+ 

1 
0 

. _L. 
2 

0 

: 
-L 
2 
0 
1 
0 
+ 

0 
1 
1 
0 

ca : 4-6 
V.d.Maas liet zijn team 
in de steek; daar kunnen we 
maar. niet zo over heen wan
delen. C 3 speelde met 2 in
vallers, v·. Daalen en Bos, 
die beide me� een 0 konden 
vert��kken.··va.rder 5 over
'winnihg�n eh 2 · rernises • 

Een l�uke sta�t voor C3. 

Bilderbeek was na een uur 
spelen dameloos en verloor, 
maar Neidig trok de zaak recht 
( 1-1) Silbernberg ging door 
zijn klok,maar de strijd 
bleef gelijk op gaan. Toch 

.sloot DWV bij het afbreken 
de zaak af met een 5-4 
voorspr�ng. Berkhout moest 
het doen en,, •• hij de.e.d het. 
Eindstand 5-5 Keurig) 

20-10-80 
Amsteltoren 1 - Caissa 4 : 4-t-st 
de Vreeze 0 In Ouderkerk moest C4 ten 
de Boer t 

strijde. Met wisselende 
v.Daalen 1 kansen werd de avond afge-
Bos 0 sloten met een 4-3 achte1:� 
Tybout 1 stand.Dat was geen reden 
Kuyper J_ om te treuren,want de af+ 2 

v,Schie 1 gebroken partijen beloof den 
Grünbauer t veel. Tybout en van Dr:J::;.len 
Frensdorf 1 kregen telefonisch een 1 ' 
Bilderbeek 0 de Boer moest terugkomen, 

speelde remise en de buit 
21- 1  D-80 
Caisse 6 

was binnen! 
- I sol ani 5 : 5-3 

Hemmes 
-a,ï Vries 
Louis zoon 
v.çl. Berg 

·.·ii. d ,Vliet. 

24-10-80 

1 Caissa 6 begon met zich 
1 

+ 

.. . 1 

"�n -de rij. der overwin
naars te plaatsen. Een 
goede start dus. Het mid-

. '..denr�f wa� nog wat uit 
vorm. Kop en staart heb
ben daaronder niet gele-
:den. 

Amstelveen 3 =====�------�C�a�i�s�sa 1 •''-----
lgnacia 
Pijpers 
van 't Kaar 
Petersma 
Roos 
Nielen 
Balder 
van Hulst 
Nusink 
Leijen 

31-1 0-80 

Een k�urige overwinning 
t 

van C1; de tweede in suc
t cessie. Nielen trad als 
1 invaller vroor het eerst 
0 in het krijt. Invaller 
t Jan Leijen kon het niet 
1 rooien. Ig nae ia, Petersma, 
1 Balder en van Hulst 
t smaakten het zoet van. _de 
0 zege. Je zo�. zeggen: C1 

heeft grootse plannen! 

Muider S.K,1- Caissa 5: 3t-6t 
Silbernberg 1 Nee, die· 1 achter de naam 
Bilderbeek f van Silbernberg is geen 
Neidig 
v. T eeseling 
Meije.r 
Huang 
Wuck 
Grünbauer 
Berkhout 
Manoehoetoe 

4 -11-80 
C2 - lsolani 

1 
" 

+ 

1 
1 
0 
1 
1 
0 

vergissing. Mei hem _nog 
vi.er !3nen. Voeg daar drie 
remises bij en de 6t punt 
is verklaard, MSK is toch 
wel erg afgetakeld. Of is 
C5 zo goed? De toekomst 
zal dit duidelijk maken! 
Teamleider GrUnbauer praat 
al over een kampioenschap. 

afgebroken bij een stand· van 1-4·. Dat 
er somber uit! Uitspelen op 18-11-80 

( 

•. 
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11-11-80 

.Pt_
-

Landsmeer 
Guilfoyle 0 
VcMeurs 0 
v�d.Maas 0 
Leenders 

t 

i'·-'lanuri 
-� 

v.Riessen 0 
llailtunciiregt 1 

2 
Knop 

t 

9ranj8 0 

de Leuuwe 0 

: 2-8 
En dan op pag. 1 maar 
schrijven: we zijn in de 
externe competitie nog on
geslagen� Dit was voor 
C3 een totale afgang, Om 
10 uur seinde Oranje: Ik 
heb verloren,maar-we win
nen met 7-30 Wat de oor
zaak vah dit falen is we
ten we niet. Mannen van 
naam gingen ter1 onder. 

Guilfoyle raakte zijn ongeslagen-record 
kwijt. �et 4 r8mises en 6 nullen dropen we 
geruisloos af. Uit\-,uilen 8n opnieuw begir1-
nen, d•t is het parool! Daar zal Els/VAS 5 
in de volgende wedstrijd van lusten! 

x-x-x-x-x-x-x-,x 

STANDEN rn DE BONDSCOMPET.Ifil 
Er zijn nog te weinig wedstrijden gespeeld 
om een stand op te maken. Bovendien zijn 
er veel wedstrijden afgebroken, Dat krijg 
je)als de bordpunten gaan meetellen! 
Hieronder een kort overzicht van de resul
taten tot nu toe: 

C1 2 gesp, 2-0-0 4 pnt. 
C2 2 gesp, 0-1 -1 1 pnt, (prognose) 
C3 2 gesp, 1-0-1 2 pnt, 
C4 1 gesp. 1 ·-0-0 2 pnt, 
C5 2 gesp" 1-1 -0 3 pnt, 
C6 1 gesp. 1-0.-0 2 pnt, 
adsp� 1 gesp. 1-0 .• 0 2 pnte 

x-x-x��x-x-x-x�.x-x 

ç_2 en 11.§.j;_,.!iQQDLOT_ 

1e •mdstriid. (uitwedstrijd) oo 9 ckt. 
Dirks zel op 8 okt. van de reis terugkeren; 
is-io aang8kornenizijn vrouw b e llo � ; nee,hij 
komt pss 29 okt, thuis: invaller opstellen. 
7 okt.- Jan Leijen word� overvallen en met 
een mes Ledreigd;moet al zijn geld afge,•en; 
zijn ged2chten zijn ni.et bij 1t schaf..:en;in
valler opstellen. - 7 okt : Uiterwijk. v2r
telt op dB clubavond niet te kunnen �pelen; 
invaller opstellen - 8 okt. 23,Q[j uur: Mo

witz moet wegens familieomstandigeheden 
mtt8en n�gr Duitsland afreizen; invaller 
opstclle�; 9 okt, 19,30 uur; een half uur 
voor de wedstrijd maakt de dochter van 
v�Riebsen een smak;hij moet met het kind 
onmidd8llijk naar de dokter;invaller ver
zorgen; e11-dan-nog-met 5-5 gelijkspelen! 

IJedst:Ei.jci van C? op 4 nov, (thuis) 
4 nov, 7,35 Dirks belt op: ik lig met griep 
op bed, Daar gaat bord 1 ;invaller opstel
len; 
4 nov; 7.40 Chryssostomidis belt op: ik 
ben ziek en kan niet komen;daar g3at bord 3; 

invaller opstellen; 
4 nov, 7,45 van Dijk komt binnen en kan 
niet staan of zitten; spit; moet naar huis 
en naar bed; daar gaat bord 2;invaller op
stellen; 
4 nov, 8,00 de wedstrijd begint en om 
half 12 staan we met 1-4 achter. 

'!le zouqen deze reportage ook 2 dagen uit 
het leven vRn een wedstrijdlilder kunnen 
coemen, En dan in 2 wedstrijden 7 invallers 
gebruiken� CZ is gepromoveerd,maar als we 
zo door moeten gaan !?!?!? 

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

HET FIDE-reglement 
We hebben de laatste tijd nogal eens ge
bladerd in dat boekske, Vooral het hoofd
stuk:''Het gedrag van de spelers'' had onze 
aandacht. Reden: in ��n van. onze thuiswed
strijden zat een tegenstander dronken ach
ter het bord, Hij was soms iets te luid
ru�htig,reden voor de toen fungeren�e wed
strijdleidster hem tot rust te manen, Zi�n 
enig commentaar: Lazer op! Ik ben van meing 
dat je zo iemand meteen verwijderen moet. 
Als je art. 19 doorleest,dan mmmjmert men 
over het gebruik van aantekeningen,de raad 
van ·anderen,het analyseren tijdens het spe
len, het afleiden en l1inderen van de tegEn
stander. Ook art, 20 behandelt het leiden 
van wedstrijden en daar vinden we onder 
sub041dat de w,l,verplicht is zo op te treden 
dat de match optimaal verloopt. 
Het was niet de eerste keer,dat een tegen
stander behoorlijk aangeschoten achter het 
berd plaats nam. 
We dachten dat het tijd werd,dat er eens in 
bondsverband over dit probleem werd gesp�o
ken, Voetballers,die de scheidsrechter bele
digen, krijgen een gele kaart. Msar w�ar vin
den we iets over het beledigen van een 
schaakwedstrijdleider? Of lezen we niet goed? 

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

contributie betalen? 
gebruik gem.giro 4602882 



HE� 1/3 SYSTEEM 
Jaap Pijpers heeft een interessant licht geworpen op de·konsekwenties van het " 1/3 

van je punten bij gemeld niet-komen".Met het voorbèeld van de plaatswijziging in het klas
sement,die senator van Huls.t ondergaat,geeft hij m.i. een duidelijk voorbeeld van het on
rechtvaardige er van.H·et {s dan ook anbegrijpelijk,dat de redaktie alleen reageert.met 1n 
afkrakertje. Als het 1/3 systeem geen plaatshandhaving beoogt,wat dan wel? En welke gabber 
zal het in zijn hoofd halen vier ronden (laatste ronden ??) te missen om zijn plaats zeker 
te stellen? 

Het lijkt mij zinniger om aan de hand van het beschikbare cijfermateriaal eens te la
ten uitzoeken wat de konsekwenties zijn voor de ranglijst als in plaats van het g�hanteer
de· systeem de.berekeningen geplaatst worden op grond van �e rangord2. Misschien kan het 
bestuur een ·Studieopdracht geven en een eventuele wijziging in het puntensysteem het vol
gend. jaar op proef laten meE?draaien. 

Vooralsnog een .zaak,die niet zo maar a_fgedaan kan worden en waar eens grondig op ge
studeerd kan �brden. Frans Oranje 

Bij het overhandigen van bovenstaande kopij kon de redacteUr aan Frans een becij
fering geven voor 2 willekeurig gekozen leden, We plaatsen die hieronder, 

Maar eerst -willen we even ingaan op bovenstaand artikel. Dat de aantekening van 
de. redakteur onder het artikel de bedoeling dat artikel te kraken heeft gehad gaat z.i. 
iets te ver, Het was een eerste kort commentaar. We dachten,dat Pijpers uitging van de ga
dachte,dat de 1/3 vergoeding de bedoeling heeft: ongeveer blijven op dezelfde plaats. \lij 
menen,dat het systeem Keizer alleen maar bedoelt: het voorkomen van een te grote dui�eling. 
Pijpers heeft b.v. ook vergeten,dat wij voor gevallen1'als van Hulst'' voorzieningen hebben 
g�troffen dilior de 9e en 1De plaats �pen te houden voor bijzondere gevallen! De 170 punten, 
die Pijpers aan van Hulst meer toedenkt met zijn voorstel hadden hem van de 17e plaats in 
de eind,stand naar de 13e plaats gebracht. En dan praten we nog niet over de berekeningt3n1 
die gemaakt moeten worden. 

Nu de becijfering volgens het systeem-Pijpers: 
We namen Nusink .en Knop en gingen uit van de gedachte: zij spelen de eerste 3 ronden mees 
spelen tjaarnS alleen de bondswedstrijden,maar voor de intern� competiti� melden ze zich af� 

Fondelelaats{.waardecijfer/ % 

{_ 

Kno�i 12unten 
--4e 11 132 43 = 57 367+57=424 
·Se 13 130 42 55 424 + 55 + 43 522 (43 extra,omdat èr Zx gespeeld ' 

6e 15 128 41 522 + 62 + 43 627 (43 id, 62 voor bondswedstr.) 
7e 16 127 41 = 52 627 + 8i + 42 = 721 (42 id, 
Be 20 123 39 48 721 + 48 + 41 = 810 ( 41 id. 
9e 20 123 39 48 81 0 + 48 = 858 

1 De 20e 

En nu de realiteit: Knop staat bij �et ingaan van de 1De ronde op de 26e plaats met 614 pn1 

ràndeä!illa.atslwaardeci jfori'. % {. Nusink{_punten 
4e 2 139 48 = 67 429 + 67 496 
5e 4 137 47 = 496 + 72 + 46 = 614 (46 extra; 72 voor bondswedstr) 
6e 5 136 47 = 64 614 + 64 + 45 = 723 (45 extra: 
7e 6 135 46 723 + 71 + 45 = 839 (45 id. 71 voor bondswedstr) 
Be 8 133 45 = 60 839 + 60 + 44 943 (44 id. 
9e 8 1 33 45 = 60 943 + 60 =1003 

1De 11 e 

De realiteit: Nusink staat bij het ingaan van de 1De ronde op de 11e plaats met 991 pnt. 



y [ f·\ �l i: �l.ii 

Uie regelmatig met verschillende spelers speelt,weet op wat voor uiteenlopende ma·� 
nieren er op· verlie� van de partij wordt gereageerd. Zo overkwam het mij laatst dat i k  won 
en dat mijn tegenstander bij het na-analyseren in een onbewaakt ogenblik mijn dame sloeg 
en tr�omfantelijk uitriep: Zo heb ik dus gewonnen! Niet: zo had ik kunnen winnen • . .  af • . .  

als jo zo gespeeld had,had ik misschien gewonnen. Die tegenstander had in de partij BEn 
dam�; 2chter gestaan en nodeloos nog Een stLik ge6fferd voordat jij m"a't ging. Er moest ,vJel 
eerst enkele minuten gekeken worden 6f het mat was.Het is het principe van de non-accep
tatie. ��en erkent gewoon niet dat men verloren heeft en men wringt zich in allerlei boch
ten om dat te bereiken. 

Er zijn andere manieren om het verlies te incasseren. Het meest waardeer ik nog de 
sch�ker,dic minzaam glimlachend zijn koning omlegt en vertelt hoe je nog vlugger had ku11-
nen winnen. 

Toch i3 het sublimeren het meest in gebruik: verontschuldigingen proberen te vinden. 
Zo v0n: te 2terke tegenstander - niet geconcsntreerd genoeg - grof geblunderd - etc. 
Zelf gebruik ik nogal eens het excuus dat �k vanaf 7 uur met schaken bezig ben geweest er 

dat d2 jeugd zo rumoerig was,etc. Maar het blijft allemaal natuurlijk bedenkelijk: sch2ken 
of niet schakcn,dat is de kwestie. 

Zo ook het doorspelen in stellingen�die gans en al verloren zijn. Het is een soort 
minachten van je (\l\Jinnende) tegenstander en een· openlijk overdr:ijven va1-, j8 eigen capac:i.-
teiten. 

Frans Oranje 
(Hebt u al eens tegen uw tegenstander gezegd: je hebt prima gespeeld? - red,) 

.• . . . 

FEESTAVOND 9 DECEMBER 
DB affiche in de hal heeft u al het �én �n ander verteld. Het middelpunt ven ci� 

avond is het 11optreden'' van meester ·Hans Bouw�eester. Dat optreden mag ni8m�nd 
rnissen. Het draaiboek vertelt,dat Bouwmeester zo'n dikke 2 uren V8n de avond 
vult. 8aGromheen allerlei Sinterklaasaktiviteiten. 

K8artcn zijn verkrijgbaar bij Ignacia en Kappelhof op de clubavonden. Cp 1 8  nov� 
wordt de verkoop gestaakt om precies te weten op hoeveel gasten er gerekend mo2t 
word�n. �'ie dus later komt om een k aart te k open vist achter het net. 

toegangsprijs senio�en: 
toegangsprijs jeugd 

f 5,
f 2,50 

ksarten voor meedoen aan de tombola kosten 50 cents 

Voor d0 tombola houden lgnacia en Kappalhof een prijzeninza�eling;nanvulling ge
sthi�dt uit de g�lden,die binnEn komen uit entreekaarten en tombolaka�rten.Voor 
d2 to�bola kunt u afstaan: boekeni�r-1mmofoonplaten,een blok kaas,een wordt,EnZ. 
Deze prijzen kunn�r1 tot �p de feestavond ingeleverd worden. 

De jeugd vragen we met de ouders te bespreken of je later mag thuis
komen. Miss�hien kun je 's avonds even worden opgehaald. Praat er 
thuis maar eens over en laat je ouders dit stukje lezen. 

De voorbereidingskommissie zegt: tot ziens op 9 dec. - koop ook een kaart voor 
'n introduc�. 



Hallo, jongens ! 

Dat hebben jullie op 28 okt�ber keurig gedaan, De eerste wedstrijd 
in de adspirantencomp��itie werd gewonnen met 3-2. Een goed begin 

, is ·het halve werk! Micha P., Marc en Hat·m wonnen _en dat leverde 3 punten op. 
De Ze wedstrijd spelen we op vrijdag 21 no�ember in de Bijlmer, D� selectie voor die wed
st.rijd: Marc,Micha P. ,Harm,Ernst en Michel L. ;reserve Michel Pankov; non-playing captain 
Re�� Moritz. We verzamelen om kwart bver 6 bij ons çlublokaal en gaan dan.met lijn 3 naar 
de metmB,die ons naar de Holen�recht l"Jrangt. Micha Polak woont vlak bij de metro ei:i hoeft 
niet eerst nBar het clublokaal te komen. 

De clubcompGtitie geeft tje volgende stand: 
1. Marc 8 pnt, 6/7/8 Harm 3 De VJeg is nog lang,Er kan 
2,/3/4 Peter 5 René 3 nog van alles gebeuren. 

Micha 5 Michel P3 Volhouden, 
Micha 5 9. Kenneth 2 

5. Ernst 4 1 o. Michel V1 
11. Alain 0. 

Nog even de mededeling,dat op 
dis- met vader of moeder komen 
"d:insdag 9 december a.s. 

de feest-schaakavond ook jullie quders welkom ziJn. Jongens, 
betelen f 1,- en vader/ of moeder f 5.- Je weet de datum: 

Frans Oranje 

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

\vAl: MEN VAN EEN 5CHf\AKVODRDRACHT VERllJACHTEN MAG 
Al is het nu wel iedereen bekend,dat op de avond van de 9e december shcaakmeester 

Hans Bouwmeester een schaakvoo�dracht houdt,toch acht ik het wel mogelijk dat sommigen 
geen juiste voorstelling hebben van zo' voordracht. Zelf heb ik tijdens mijn opleiding 
voor schaakinstructeur een vrij groot aantal voordrachten gevolgd. Voor het onderdeel 
schankgeschiedenis werden een aan-taal bekende mel3sters uit het verleden behandeld,waarbi_� 
dan 6�n van hun partijen op het demonstratiebord werd nagespeeld. Hierbij ging het er om, 

wat �he·t typerend8 was van de speel.stijl en welke opvatiingen tijdens het spelen van do 
partij heersten. 

Het is me apgevallen,dat bij die voordrachten bij elke zet commentaar geleverd werd. 
Ik �en er zeker van dat een partij met alles wat er bij verteld wordt niet letterlijk 
in een boek zou kunnen staan,omdat d�arvoor i� een boek geen ruimte is. u kunt dus niet 
zeggen: alles wat op zo1n avond verteld wordt kan ik ook in een boek vinden. Verder is 

. het onnodig op te merken,dat het �algen V8n zo'n voordracht veel meer vanzelf gaat dan 
het ·zelf n"aspelen van een uitv.àerig geanalysE!erde partij ,uit welkc-:i lectuur dan ook. Er 

.is ook de mogelijkheid tot het stellen van vr21gen. 
Veh-Bouwmeester heb ik zelf een 3antal boeken en ik kan,na enkele boeken doorganome� 

te hebben,zeggen dat we er zekP-r van kunnen zijn,dat Bouwmeester een interessant prater 
is. Voo:r ieder2en de moeite waard om te komen. 

Een meegenomen zakschaakspel kon nuttige diensten bewijzen. J,V,Pijpers 
--------------------- ---------------------------------------------- ---------------------

BESTUURSMEDCDELINGEN 
nieuwe leden: R.J.Visser - R.P.H.Paardenkooper - v.d.Gaag 

Hartelijk welkom! 
bedankt: J,P.Dudmayer ( te druk) 

Woensdagmorgen werden w e  gebeld uit Amsterdam door onze vriend Harinck. Hij deelde mede, 
dat onze vriend de Jong dinsdagmorgen j.l. in zijn zaak is overvollen en werd neergeslage 
Hij is opgenomen in liet Wilhelminagasthuis. Zijn gezicht is behoorlijk toegetakeld. 
Mw de Jong deelde mij vanmorgen(Donderdag) dat er geen levensgevaar meer is. We leven mcE 
met de fam. de Jong en we wensen hem het allerbeste. 
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Ons commentaar: 
In gedacht.en zien we de ganse 
Caissa-schpre zich de ogen uitwrij
ven. Allemaal in punten Bchtt:rui t, 
Die geheel.onthoudende wecistrijC�
leider moe.t nu ·toch wel een slokje 
op hebben • .  Ja,dit alles behoeft 'n 
·nadere ver.klaring. 
Drie,vier jaar geleden nam de leden
vergaderin.g het besluit op voorstel 
van één va.n de leden om de interns 
competitie niet meer te starten mat 
het·- waarde.cijfer (zoals het systeEm 
Keizer aangeeft) maar met 0 punten 
voor allemaal. 
Zoals het z.o-·va-ak g·aat ·ov-erci::rcht · 

de vergadering niet de konsekwen
ties van dit besluit. Want wat ge
beurt er nu0 Als de Eerste rende 
gespeeld is,blijven er zo'n 30 le-
den met 0 punten -zitten. \·�ie moet 
er in de 2e ronde nu tegen wie sps
len? 't Is wonderlijK dat slechts 
6én lid dit seizoen gemerkt heeft, 
dat de w.l. dit besluit ;]enegee"'.'d 
heeft, Hij startte met het waarde
cijfer aan punten en kreeg zodo3_1-· 
de een differentiatie die een moge
lijkheid tot indelen gaf. Hij deed 
dit met in zijn achterhoofd de vuj

gende gedachte: Als nu alle leden 
wat punten hebben vBrzameld trek �k 

b.v. na de 1 Oe ronde dE VJaardec ij" 
fers van de 1e ronde af en iade=eE� 

is dan toch met 0 punten begonnen. 
Dat is nu gebeurd. Zo is 88� den:o
cratisch genome11 besluit toch �i·t
gevoerd. Als je aan een uitg�ki.E�d 
systeem gaat morrelen kom je nog 

---------------------- al eens in de. perikelen. 
Nog even iEts over de stand na de 1üe ronde. Het optreden 'Ja� 

de �1nieuwelingen'' �uilfoyle, de l'Ecluse� de Vos en �islen 
is fantastisch� Ze zitten met z'n vieren maar even in de bo
venste groep. In de 2e groep zien we Zonjee,de Boer �n E3ren
dregt in glanzende vorm. Het meest verrast ons Zonjee. In de 

3e groep doet Roos pogingen om de achterstand in t8 halen, 
maar het zit 'm niet mee. Ook Vega staat te laag. In de 4e 
g�oep werken Uiterwijk,Manuri en Leijen met de ellebogen en 
ze zullen zeker hoger komen, Wijchgel is gehadndicapt door 
zijn avondwerk. Iets lager het verrassende op treden van de 

Vries en Swaab. 
Ruimtegebrek belet ons om over de onderste regionen iets uit

g0hrei der te praten. Dat bewaren we tot de volgende keer. 
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AGEND/i dinsdag 18 nov. 
21 nov. 
25 nov.· 

2 dec. 
2 dec. 
9 dec. 

11 dec. 
16 dec. 
16 dec. 
18 'dec. 

6 jan. 
6 jan. 

13 jan. 
15 jan. 

C1 - Nieuw \fost 1 
FSCRB-adsp. -,, C-adsp. 
C4 - Weesp 3 
Memo 3 - C2 
C5 - Isolani· 3 
feestavond 
Els/VAS 5 - C3 
de Pion 1 - C1 
C6 - E5180 2 
Amroba 1 - C4 
c1 - VJeesp 1 
VKVC-adsp. -C '-'adsp. 
es - Probleem 3 
LCK 1 - C2 

- - - - - - - - - - -

VAN DE REDAKTIE 
-T�lleri is ook ·een vak. We zouden gaan 

afdraaien en kwamen tot de ontdekking, 
dat we 9 stencils vol getikt hadden. 
Negen stencils Wun je niet op 4 vel 
papiBr afdraaieri. En,we hebben dat al 
eens .gezegd, we ·moeten het bij 4 vel 
houde.n, omdat �én vel meer per club
blad AO cent meer portokosten mee
brengt. 
He.t s-te-ncil me-t uitgewerkte partijen 

. 
. 

(.Leende
.
re, Chryssostomidis, Silbernberg) 

bewaren we tot het decembernummer. 
Ook een lezenswaardig artike'l van Pe
tersm'a moet overstaan. 

- - - - - - - ·- - - -

a.s. Dinsdag speelt C1- de Je wedstrijd. Petersma speelde -vooruit en won. Een leuk rugge
steuntje. 
In de Consum�ntengids van deze maand een groot artikel over schaakcomputer�. Nege� stuk� 
werden aan een test onderworpen en de resultaten werden gepubliceerd. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Onthouden: a.s. dinsdag laatste verkoopdag toe·gangskäarten voor 9 december. Maak dat .je 
''aan de schuit'' komt. 

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

d r u k w e r k  

s.v.coissa 
ir. de Vassystraat 12 
1755 NC PETTEN 

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