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Er is wel weer wat te vertellen. We beginnen met de feestavond van 9 december,die, 
ei'1 ·ctat zult u met mij eens zijn, een daverend succes gew-eest is. Niet alleen de su
blieme voordracht van schaakmeester Hans �ouwmeester,maar ook de goede opzet en de 
uitvoering van het geheel doet ons een pluim op de hoed steken van Oskar Ignacia 
en Kappelhof jr. met daaromheen vele stille werkers, Pijpers en Nusink in de creatie 
van ober,Jan Leijen en Peter de Leeuwe als speakers. Kappelhof sr. als Sint met de 
beide jeugdspelers als Pieten als gulle gevers! De volle zaal onderstreepte het 
succes met een daverend applaus! De wegblijvers hebben veel gemist, 
Nu weer over naar de schakerij, In de bondscompetitie heeft C2 het zwaar te verduren. 
C1 liet een punt liggen tegen Nieuw West 1. C4,C5 en C6 zijn nog ongeslagen. Maar 
C4 heeft voor de kerst nog een wedstrijd tegoed tegen Amroba 1. De vuurproef! 
In de interne competitie is Petersma in vorm! Hij stevent af op de titel van winter
kampioen. 
In de cupwedstrijden werden we in de 1e ronde al gewipt. Nielen analyseert zijn par
tij in deze strijd tegen Isolani en toont zelf aan hoe hij had kunnen winnen. 
Dat er mensen zijn,die meedenken bewijst Errit Petersma in zijn artikel over de 
clubprijzen, De geldprijzen waren bedoeld om besteed te worden voor schaakliteratuur. 
Maar zie • •  ,we zien nu winnaars naar hun stamcaf� snellen om de winét om te zetten 
in gerstenat. Wie had nu kunnen verrnoeden,dat zo'n nette kerel ex een stamcaf8 op na 
hield? 
De komende feestdagen gooien geen roet in het.eten, Het clubleven gaat dus door.We 
spelen dus ook op 23 en 30 december! Dit aan het adres van de vele vragers. Mensen 
komen nooit los van hun Schooltijd,want ook nu nog denken ze aan een soort kerstva
kanti'B�· 
Het j•ar 1980 spoedt zich ten einde. Caissa heeft weer een goed jaar gehad, Hoog 
genoteerd staat altijd �e sfeer in e;�-club, We sluiten (heel toevallig) het jaar 
af met ons 25De clubbladT 1.n 

.ons ar�hief hebben we ze alle 2so nog;we bladeren er 
nog wel eens in, 
We wensen u allen goede feestdagen. Moge het in 1981. Caissa ook weer voor de wind 
gaan, 



BOND5WED5TRIJDEN 

.�11.80 
J;;2 - Isolani 1 
Kurk + 
Vega 0 
Wijchgel + 
Mowitz 
Guilfoyle + 
v"Riessen 0 
v.Steden t 
Leijen 0 
Uitervsijk 0 

We wisten1dat Isolani geen 
katje was om zonder hand
schoenen aan te pakken. Lie 
viel in voor Chryssastomidis. 
Na de 1e zitting gadden we 
al een achterstann van 1-4; 
dat de nederlaan zo groot 
zou worden hadden we niet 
gedacht. Mowitz trok zich 

Lie 0 van al het geweld niets aan; 
hij was de enige,die het tot 

een overwinning bracht. Voeg daar 4 remises 
bij en that 1 a all! Onze eerste nelierlaast .. �n. 
de bondscompetitie was een feit. 

18.11.BO 
Jal 7 - C6 
Hemmes 

2+-s+ 

de Vries 
Louis zoon 
v"Oostveen C 
5chuhmacher 
v.,.d"Berg 
v.Oostveen H 
v,d.Vliet 

l!l.o 11 • Bb 
f1 -"Nw, vJest 

1 Teamleider Rob de Vries 
0 gaat met zijn team rusti1) 
1 
1 
0 
1 

voort met sco;c�n.� . [l/laa�_ . ...  
liefst 5 overwinningen en 
�ên remise voor dit acht-
tal, Leuk dat v.-:. Vliet 

+ weer het. overwinningenpad 
1 terugvond. 

: 5-5 
Ignacia 
Pijpers 

+' Dat was op het kantje, Uit de 
t eerste -5 bord·en haalden we 

v,'t Kaar 1 4 punten,maar de staart liet 
Petersma 1 ··het· afwetenoi Moeizaam vochten 
de l'Ecluse: 1· We ons ,naar ·eén 41'-,4-t stand 
Nielen 
Ba·lder': 
v.Hulst 
Nusink 
Dirks 

0 
D 

+ 
1 
2 
0 

'.'en · tae·n mDe.st·' van -Hulst het 
'doen, Hij best�edde · 15 uren 

aan het analyseren en haalde 
een . uerdienstelijk� remise 
uit een vrij moeilijke stand� 
Toc.h een tegenvaller, want 

�.West had· al 2 maal verloren. C1 w2.s in deze 
wedstrijd niet op z'n best, 

13.11.BD (cupwedstrijd) 
ï;'o�- Caissa : zt-1+ 
Ignacia + Isolani heeft niet alleen C& 
de Vos + een nederlaag toegebracht,maar 
Nielen t ook Caissa uitgeschakeld voor 
Dirks 0 de cup. Jammer,dat Nielen de 

winnende voortzetting miste; 
dat kostte ons de 2e· ronde! (zie zijn eigeh 
�nalyse in dit nummer) 

25.11,80 
C4 - VJeesp 3 

Lie 
: 2=1 

de Vreeze: 
1 Of je een emmer leeg 
1 Weesp3 mag blij zijn 

giet" 
da.: 

Cornelissen W 
de Boer 
van Daalen 
Tybout 
Bos 
van Schie 
Neidig 
Frensdorf 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
1 

C5 ·-

Silbernberg. O 
y.[eeseling 1 
Bilderbeek 1 
Neidîg- · t 

.. !'1.êá-j!l;t . 1 
. Huang 0 
··Woel< 1 

Neidig na een enorme miE
stap verloor,want ook hij 
stevende regelrecht op de 
overwinning af en dan was 
de nederlaag nog groter ge
weest. C4 heeft grote plan·
nen; de stemming in het team 
is goed. 

lsolani 3.; . 6-4 
Ook 9ns 5e doet het prima. 
Een leuk team,dat aanvanke
lijk op een grote overwin-

ning afstevende. Maar lso� 
lani lièt .zich niet helemaal 
afslachten,kwam terug en be
perkte.de schade tot 6-á. 

" 

_J";i:�bi?vt 1 
Grtlnbauer 0 
Mánoehoetoe t 

c� heeft drie . wedstrijden 
gespeeld en 5 punten behaald, 
Een zeer goede start! 

2.12.ao 

Memo 3 - C2 : 
Kurk 0 
Chryssos 0 
lilijchgel 0 
Vega 0 
Barendregt 1 
v. Dijk 1 
Mowitz 1 
Leijen 0 
Leenders 
Uiterwijk 

+ 
+ 

6-4 
Tegen ge sterke kop van Memo 
kregen we_geen Voet aan . de 
grond. inValler Barendrest,diE 
Dirks verving,die in Düitslaric 
"vast�' z·at,b�g.on met,• e:eti + uuJ 
tijdsàchterstand,trok zich 
daarvan niets aan. en w.èJn in . r 

2e zitting. Ons middenrif was 
toch sterk door'6ver�inningen 
van van Dijk en Mowitz. Leije 
is wat van slag. 't WOrdt tij 

dat C2 eens uit een and�r vaatje tapt. 

.1.L.U.l!Q 
Els/VA5 5 - C3 : tussehstand.4-4 
Orar1je en de Vreeze moeten nog uitspelen. 

16, 12.BO 
C6 - E5180 2 :tussenstand 4-2 
Hemmes en vod.Berg moeten nog uitspelen. 

16.12.BD 
de Pion 1 - C1 : 4�6 

(zie pag, 3) 

·• 
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STANDEN (waarin enkele prognoees ver•'llerkt zi in) 
kilasse B 
1 , Ues/WGM 3 
2, Isolani 1 
3. Memo 3 
4. Victöry 
5, _N'dam 2 
6, LCK 1 

3 
3 
3 
3 
3 
3 

2-1-0' 5 
2-©-1 
2-0-1 
�-2--0 
1-1-1 
1-0�2 

4 
4 
4 
3 
2 

17 
17t 
16 
15t 
1 5 
13 

-----------------------·-·-----·y-
7. CAI55A 2 
8. Abcoude 1 

]..e_ klass.e D 

3 
3 

0-1-2 
o·-1 -2 

12 
13t 

1, CAISSA 4 2 2 ... 0.0 4 14-! 
2, FSCRB 1 2 2-.o .. b 4 '4 
3_. DE;s/\o,IGM 4 . 2 1-1-0 3 12 
4. A.mroba 1 2 1 ··-0-1 2 14 
5, Amst.toren1' 2 1".0":: 2 13 
6, l"'dam 4 2 0-1-1 1 5-! 

!:._�:.�::!_�----�--�=���--�----�± 
8, Weesp 3 2 0-0-2 0 2t 

Promotj.eklas,� 
1 0 Tal 1 4 4-0-0 e ? 
2. Ca is.sa 1 4 3-1-0 7 24 

3. lrJeesp 1 4 2-0-2 4 ? 
4. Els/VAS 4 4 2-0-2 4 16t 
5' Tal 2 4 1-1-2 3 ? 

6. N,West 1 4 0-2-2 2 ? 
-------------------------- --- --
7" de Pion 1 4 1-0-3 2 17 
8, A1veen 3 4. · 1-0-3 2 17 

2e klasse D 
1 , Landsmeer 1 3 3-0-0 6 2Dt 
2. Probleem 1 3 2-0-:1 4 15t 
3, Weenink 1 3 2-0-1 4 14-! 
4, Els/VAS 5 2 1-0-1 2 1 at 
5·, CA ISSA 3 .2 1. -0-1 2 8 
6. A'veen 5 3 1-0-2 2 16 
7. Slotervrt 1 3 1-0-2 2 14t 
------------- ----- ---------------------
8, Pegasus 1 3 0-0-3 0 

(Els/VA55 - C3 3t-3t) 
3e klasse A � 
1.DlrJV 1 3 2-1-0 5 18t 
2, CAISSA 5 3 2-1-0 5 17t 
3, Raadsheer 2 3 2-0-1 4 18-! 
4. l"�SK 1 3 2-0-1 4 16 
5, PCW 2 3 1-0-2 2 14-! 
6. A 'veen 7 3 1-0-2 2 12t 
7. Isolani 3 3 0-1-2 1 12-! 
------------- --------------------------
e. Probleem 3· 3 0-0-3 0 . 1 0 

5e klasse: 
1 • Amroba 3 2 2-0-0 4 12 
2. Caissa 6 2 2-0-0 4 1 ot 
3, ES'BO 3 3 1-1-1 3 14t 
4, Tal 7 2 1-0-1 2 8 
5, Isolani 5 3 0-2-1 2 11 
6, Probleem 5 2 0-1-1 1 6t 
7. E5180 2 2 0-1-1 1 5 
8, Necreba 4 2 0-1-1 1 4t 

---------------- �------------------------, Vier van de 6 teams-bovenin.�én in de 

�:"-!;-}��Q1 - C1 ·4-6 �,! 
Ignacia 0 Heet van de naald deze 

1 
P_ijpers 1 uitslag., 't Was een f 
·Petersma t b.eslissende t-Jedstrijd 1\ 

· v .'t "Kaar 0 voor· de ".!faag: Behoud 
1 

Roos· · t C1 de aar.sl'.Jiting bij \ 
de l'Ecluse t Tal 1. U ziet in de 1 
Nielen 1 st a nd hiarboven,dat 1 

1 ', Balder er al een af stand is 
v.Hulst 1 tussen noo 2 en no, 3� 1 · 
Nusink f De stand is een prog- ! 

nose,omdat de wedetrij- r 

middenmoot en 6ên (C2) in gevaar, Toch 
weigeren we te geloven,dat-C� degradatie
rijp is. Bij het begin van de competitie 
meenden we,dat C2 vrij sterk was. Maar 
het grote aantal invallers en het vorm-
verlies van enkele spelers waren fnuikend. 
Als CZ in de resteredrie wedstrijden vol
ledig kan opkomen,v�rwachten we toch wel 
enige competitiepunten te kunnen innen. 
C2 zou daarmee kunnen beginnen op don
derdag 15 januari in de uitwedstrijd te
gen LCK 1,clat slechts één plaats hoger 
st.aat, Tot nu toe gebruikte C2 in drie den: Tal 1 - Weesp 1 4t-zt 1 

!",West .1 _ TE!l 2 4_4 \ wedstrijden 9 invallersJ 
:-------------------------------------------nog niet definitief uitgespeeld zijn! 

Hulde in deie wedstrijd voor de st�art 
van het team·! 

! Agenda: 
1 ====== 
1 1 

! ! ! ! 1 ! 1 1 ! 1 ! ! ! 1 ! 1 1 ! 1 ! 1 ! 1 t 1 ! 1 1 1 1 ! ! 1 i ' ! r J ! ! ! ! 
dinsdag 6 januari: C1 - Weesp 1 
dinsdag 6 januari� V�VC adsp� C-adsp, 
dinsdag 13 januari: C5 - Probleem 3 
donderdag 15 jan. : LCK 1 - C2 gironummer voor contributie: 

4602882 t,n,y. Caissa dinsdag 20 januari: Pegasus 1 - C3 
dinsdag 27 ·jarius:ei1 Cl! Ni e11wendam 4 
donderdag 29 januari: Probleem 5 - C6 



PRIJZEN 
Op de j1;19rvergadering (2.-9-80) viel··ik··in de pn.Jzen. Ik .had..n.atuurlijk ·zien aankomen 
dat ik door d� voörzitte.r naar v·oren geroepen zou worden :om ".:J..'i'ts in ent.vangst te 'moe
ten nemen, Het wa.ii éien e.nvelop, Rood gewàrden vluchtte ik rn�ä.r mijn stoel eri beg,;n 
nerveus naar de iriho.ud -i;e zoeken, f 2s·.- Weinige og.enblikker:i eerder had Jaap Pijpers 
die naast mij :wa<1 · gezet�n, met bevende · hand.en zijn envelop geÖpiind en bij aanblik. 'van 
de f 35,..,als troost 'voor zo1m 33 slependè competitiewedstrijçl,en ov�r ruim 8 maanden 
verdeeld,,die onnav'oïgbare glimlach getoond. Wij vroegen .:ons teg

.
elijker-tijd af.,;,"�. onze 

clubkampioen . . dan >isl had mogsn . .  ontva.ngen; Misschien f 50,- of. nog iets meer? {f 4�.
red,) De •nummer vier.van de ranglijs t viel buiten de prijzen, 
Toen ik na afloop van de.onstuimige vergadering met het openbaar vervoer naar mijn 
stamkroeg reed,kwam ik pas tot bedare;i,Vreemde gedachten borrelden zo maar boven. 
Gekke vr9gen begon ik mij in de bijna lege tram te stellen. Waarom biedt Caisé• g�ld
prijzen v,oor r·asam�téurs? 1-laafom nevelopjes met inhm.id,die natuurlijk nooit boveri een 
fooi of a.almoes k.Unrîen uitstijg.en? Nadat ik mijn geeltje in het caf� aan bier haq 
opgemaakt, had ik iïog ste.eds geen antwoord op zulke vi::agen gevonden, Wel dacht ik nog 
steeds . a�n iets hë.el· .ander3" Waarom zou het bestuur va11 Caissa een volgende maal-�: 
niet naar die praëhfwinkel in de Utrechtsestraat gaan om daar voor de bovenste drie 
van de .competitielïJst van het seizoen 80-81 drie prijzen ter waarde van respectieve
lijk .. L.5.0���··f� .. 35�.-�:an .. f . 25,- te bestellen. Dat zou .toch moeten kunnen: een klein·· 
bekertje met in scriptie, dat d.e gelauwerde mag houden, een medaille met inscriptie of 
een lauwertakje? 
Daar moest ik het bestuur eens over aanklampen, Of zou ik de heren maar liever. een 
brief schrijven,e�n .. ingezonden stuk voor, de volgende jaarvergadering? Nse,dan zou 't 
tenminste nog: tot .. 1 .. 62 duren,voordat er een besluit kon worden genomen. Was het niet 
het beste het ve�zo�k in se vorm van kop�j voor het clubblad te gieten? Ik waag�e 
het er op! Errit Petersma 

fil se flll.!lIID s (.1 ) · 
De oorsprong van het schaakspel is in dikke nevelen gehuld,zodat zekerheid omtrent de 
ouderdom niet vastgesteld kan worden. Toch kan als bewezen gesteld worden,dat het 
spel uit de Oriënt ge�o;·"en is en India het land van oorsprong is,De nieuwste onder
zoekingen stellen, dat hoogstens 300 jaar voor Christus de geboorte ."<In het s.cha_akspel 
mogelijk'l:s geweest, Van India moet het ongeveer 600 jaar n.Chr, naar Perzië overge
waaid-zijn.Daar leerde� de Arabieren het spel kennen als ze 6 jaar.na de d�P� van 

.':�ohammed fo het ·jaar 638 onder Omar het land veroverden.De Indiërs noem'clen
. 

·he·t sp'ë'1 
•Tsjatoeranga,de Perzen Tsjatrang en de Arabieren 5jatrands. De namen·zijn afgeleid 
v.an het materiaal dat de I nclieche veldheer gebruikte n,l. voetsoldaten, ruiters, oli
·fanten en strijdwagens of schepen. De Arabieren vonden in India o.a. het z.go 2�schaak. 
In 'India schijnt oorspronkelijk het 4-srhaak gebruikelijk te zijn ge�eest,met 4 Heren, 
die met döbbelen in beweging werden gezet,Z worpen,voor elke-Heer 1, Deze 4 Heren had
den elk 8 figuten,te .weten: 4 vaetsolBaten,1 ruiter,! schip;1 olifant en 1 veldheer, 

.Later werden de 2 Horen tot 1· verenigd,de ene veldheer werd tot 5hcich(Koning) gebom
bardeerd,de ander tot Raadsheer(Minister),Zo ontstond het huidige 2-schaak. De Koning 
kon vrij naar iedere richting smpelen,het schip, de huidige loper sprong over de stuk
ken heen,maar aing slechts 3-velden,de ruiter (nu paard) sprong zoals hij nu doet, 
de zware olifant,nu de toren,heeft zijn normale gang behouden.De voetsoldaten(pionnen) 
gingen slechts 1 veld voorwaarts,de raadsheer (2e koning) behield slechts_! veld in 
·elke ·richting. Hierna· kwam· nog een· verandering,die de opstelling betrof: men stelde 
als volgt op (van links naar rechts): olifant(toren) - ruiter(paard) -schip(loper) -
raadsheer (dame),koning,loper,paard en toren.Voor deze figuren stelde men 8 voetsol
daten (pionnen) op.Deze opstelling en speelwijze bleef gehandheefd tot in de bloei-

. tijd va� het Arabische schaak ( 900/1000). De partij en, die toen gespeeld werden, '1adden 
een slepend karakter door de beperkte gang van de stukken.De gang van de pion veran
derde pas in het jaar'1300, De volgende verandering betrol.de konings�prong,daze werd 
ingekort tot 3 velden in elke richting;ook de paardensprong bleef mogelijk. Tegen het 

(vervolg pagina 8) 



vJ'"-d.strijd C1 - N.West 1 
1!:L�....E.E-��issend eindspel 
1•eet u hoe een clublid zich voelt als de stand in een wedstrijd 4t-4t is en hij 
moat zijn moeilijk staqnde afgebroken partij" nog uitspelen? Als u hst ni�t weet,hoop 
ik dat het u nooit zal overkomen. Maar mij overkwam h'e_t_ in onze wedstrijd tegen 
N.\'8st 1. 
Eerst iets over de partij zelf • . .  Ik durf te. ·zeggen,dat ik de partij_ met zwart goed had 
opgezet;door een �o�ie centrumaanval won ik� pionné� en d�· c�pit�latie scheen nabij. 
Er bleek' voor w_it -echtçr nog een. onver1i-1ach.te mqtjelijkh�id iil:· te. zitten,waardoor hij 
ê�n pion terug 11ön en Ec.n uiters:t g·ev8arlijke vriJPi_on vèrkre-èg. In de afgebroken · 
stond had ik nog steeds 2 pionn�n meer,m3ar mijn .S·téiling wa·s kritiek. Na enkele da
gen· bood ik tel1:..rfonisc� remise aan, m::iar m'n :tegenstander w·eigerde resoluut. Terwille 
van de club heb ik .de st�llin9 ure�lang geanalyseerd;gel·ukkig niet zonder resultaat. 
Na veel · spsnning bereikte ik de remisehaven • •  
Zet u de stand maar eens op:' 
wit: Ke3 - Tg6 - Le2 - Pf4 - pïonnen a3 - C3 . - h6 
zwart: Ke5 - Tf7 - Ld7 -,Pb3 - pionnen a6 - b7 - c4 - d5 - f6 
Mîjn af�"gcven zet: 41; TfB - dit is het beste,alle anoere zetten leiden tot verlies. 
Speelt wit nu het vaan de hand li�gende Tg7,dan bereikt zwart,zij het met moeite 
remise ( Tg7 - Lf5 - Txb7 - Pc5 - Tb6 - ThB enz .) Maar wit d�ed het veel beter n.l. 
42. Lf3. Het is duidelijk,dat Lc6 tot verlies leidt (Tg7 en wit dreigt met Pg6+ de 
toren te w�nnen of op z'n minst het veld h8.onder controle te houden. Dasrom speel
de ·.ik 42 • • • • •  Lf5 43. Lxd5 (uitstekend gespeeld;zwart mag de toren op g6 nist nemen 

·weg�ns Pg6:+ en de h-pion promoveert. Dus �3 • • • • • •  Th8 44. Lxc4 - Pc5 45. LgB (de 
zwarte.�telling �chijnt nu hopeloos;nog steeds blijft het onmogelijk de toron op g6 
te sl@an. Maar in de huisanalyse was hierin voorzien. Het is niet onmogelijk,dat wit 

. gedacbt had met de komende afruil een· stuk te winnen. Er volgde 45 • • • • •  P"..§_ (de red-
. dend� ze� - �it moet nu wel ruilen) 46. Lxe6 - Lxe6 47. Tg7 - Txh6 48. Te7 - f5 

.(,daarmee is dus stukwinst verhinderd) 49 .• Txb7 - Lc4 50. Tc7 - Lb5. 51. ·Îc5+-Kf6 
52. c4 - Ld7 53. Ta5 (het bl"ft tot het laatst toe spannend) - Kg5 (dekt mdeen . de 
a:'"'pion). En nu is-· h.et

. 
wit die weer op moet passen, Maar na Th4 eri een z.et .. van het witte 

p_;;ia··r-d,verdwijnt de· ·zwarte· a-pibn en de witte" c-pion.De strijdbijlen werden daa;çom 
begrav�n e� de· eindstand Werd 5v5. 

van Hulst 
ONZE FEESTAVOND 

Er zijn leden�die vroegen of de kas van de club zo'o fee�tavond kon fi�ancie�en. 
Ons antwoord: NEEN! Maar dat hoefde ook niet,want soms forse giften van Manur�,Kemmas, 
Leijen,Dirks,M.owitz,Vega + geschenken o.a. van de firma Ten .Have (boek-en) en and�re 
giften in natura. ( a nog Gen gift van Wijchel + dienschalen) zorgden voor de finan
ciering van het 9_.eheel. Er is zelfs nog een heel klein+ s:::ildo! FantastischJ 

We schreven al op pagina 1 ,de avond werd een daverend succes! 

VOOR DE JEUGD 
Enkele korte berichten: a.s. zaterdag g�an Ernst en Harm op voor het examen konings

diploma. Willen andere jeugdleden een examen afleggen,dan kun je je zaterdag ook mel
den aan de sporthal Dost (wethouder Verheijsporthal) aan de Oranje Vrijstaatkade. 
Inlichtingen bij Frans Oranje: tel. 277017 
De stand in de bonds-jeugdcompeti�ie :i!s: .. 1 • N. \fost 2 2-0-0 4 Bt -�.p. 

2. FSCRB 1 2 2-0-0 4 8 
Agenda: (jeugd) 3. A ' v cen 4 2 2-0-0 4 7 

dinsdag 6 jan: VKVC 1 - Caissa 1 4. Komeet 1 2 1 -0-1 2 5 
dinsdag 3 febr: Caissa 1 - A,1veen. 4 5. Caissa 1 2 1-0-1 2 4 

6. Amstel 5 2 0-0-2 0 4 
7. A'veen 5 2 0-0-2 0 2 
s. VKVC 1 2 0-0-2 0 1t 



Pa:çtijen 
wedstrijd Des,WGM 4 - C3 d,d. 8-9-80 
Wit: Leenders zwart: mw. Ree 
1. e4 - e6 2".d4 - d5 3, Pd2 - Pf6 4, e5 - Pfd7 5, Ld3-·.:. c5 -6. c3 - Pc6 
7. Pdf3 - 'cxd4 8. cxd4.- Db6 9. Pe2 - f6 10. exf6 - Pxf6 11. 0-0 Ld6 12.b3 - Ld7 

13. Lf4 - Le7 ? ! 14. Tc1 - 0-0 15. Lb1 - Ph5 ? ! . 16. Dd3 - Pf6 17. Pg3 (verhindert 
Pe4) - Pb4 18, Dd2 - Tac8 19. Le5 - Pg4 20. h3 - Pxe5 21. Pxe5 - Dd6 ?2.De2 !-g6 
23, Dg4 - Txc1 24. Txc1 - Lf6 25. Pxg6 (nu of nooit;het antwoord hxg6 lvert wit zeker 
2 pionnen op;leuker is e5;wit kan kiezen:Dh5,Pe7 of Pf5} - Te8 26. Pe5 - Lg7 
27. Ph5 - Te7 28. Pxd7 - Txd7 (indien 28, Dxd7 - Pf6!} 29. Tc8+ en zwart geeft op, 

Chr. Leenders 

clubpartij: wit Niel en - zwart: Chryssostomidis 
1 • e4 - c5 2o Pf3 - d6 3. d4 - cxd4 4, Pxd4 - Pf6 5. Pc3 - a6 

7. 0-0 Le7 8. Le3 - 0-0 9. Lb3 - Pc6 1 o. f4 - Pxd4 11. Lxd4 
13. Df 3 - Dc7 14. g4 - Dc6 1 5. Tae1 - Tad8 16. g5 - Pe8 17. f5 
19. 19. Lxf7+ - Kh8 200 Tf4 - Lc8 21. Dh7+ en zwart geeft op. 

wedstrijd Des,WGM 4 - C3 d,d, 8-9-80 
wit: Silbernberg; zwart Hartendorp 

6. Lc4 - e6 
- b5 12. a3 - Lb7 

- exf 5 18.Dxf5 - Pc7 

Ik speelde de opening-wel erg clordig en moest op de 11e zet een stuk verliezen met als· 
enige compensatie een voor mijn tegenstander erg vervelende pion op g5, Deze partij 
lijkt me intere�sant,omdat de taktiek hier een grote rol speelde en stukverlies in dit 
soort wedstrijden,waarin de spanning te snijden is,nog niet altijd verlies hoeft te 
betekenen,als de vechtlust maar op peil blijft. 
1o d4 __ Pf6 2, _Lg5 - .Pe_4_. _3_, _1-_f4 -·9�- _4 . Lc1 . (3 zetten met dezelfde loper;boe! - Lg7 
5. h4 - gxh4 6, Txh4 - d5 7. Pc3 - e5 1 8, Pf3 (???} - Pxc3 9. bxc3 - e4 10,Pg5 -h6 
11. nu. moest ik een keuze doen het stuk zo rendabel mogelijk te verliezen: - ft, ( ! } -hx g5 
12. Txh8 - Lxh8. -_13. fxg5 (deze pion blokkeert voorlopig het aktieve aanvalsplan van 
zwn;i;:t-,terw:ijl Lh8 geb],okkeerd is}"." Dd6 .14_,-Kf2 - Lg4 15. g3 ( !} - Pd7 16. Lf4 - Dc6 
17 • .  Dd2 . - Pb6 1 8. e3 .., _ [)_,.,Q_::::Q. (uit het vervolg zal blij ken, dat zwart geen duidelij 1< pbn 
heeft;-zwart had makkelijk kunnen winnen door 19, "Pc4 20 "_Lg(_. _en 21. "ThS_enz,) 
190 a4 ( !?  ) - Pxa4 20, c4 · ( ! ! ) -- dxc4 21. Da5 ( ! } - b5 22. Dxa7 (wit heeft door Z pi·

onnen te offeren van een verlo�en stelling een aktievB en dreigende aanvalspositie ge·· 
maakt} - Lxd4 (??? zwart wordt nerveus en begint het spel te forceren door ondoordachte 
zetten} 23, exd4 - e3+ 24. Ke1 - Th8 (?} (zwart maakt een rekenfout; hij poogt afrui]. 
af t� dwingen van de dames doo::.� de dame van c6 over b6 naar a5 :;= mat -te manoeuvreren; 

·hij vergeet echter, dat de witte dame dán inmiddels op h8 staat } 25, d5+ - Db6 
26, DaB+ - Kd7 (? ??} (hier had zwart nog tegenkansen door Db8} 27. Dxh8 - Da5+ 28, c" 
als een duideltje uit een dooaje!) en zw�rt geeft op! 

Ph. S'ilbernberg 

BESTUURSMEDEDELINGEN 
==================== 

becjankt: 

contributie: 

m�teriaal: 

LF :van Loo (waer ter111) - l':,•1,d.horst 
Harte�.ijk welk-cm1i 
J,C.v.d.Brink (pGr 6 j�n. } -naar Ermelo,de parel van de Veluwe! 

we herinneren er nog eens aan, dat 1,,-.se met ingang van 
kwartaalcontrib�tie'heffen van f 20,- ; gebruik het 

-de kop van dit maandblad vermeld is, 

septBmber een 
gironummer,dat in 

·elk doosje heeft een nummer;elk stuk heeft een nummer; doe de stukken 
in de goede doos en grijp niet zo maar een doos! 

' 

• 



CLUBCOMPETITIE (bijgewerkt .. t/m 16.12.80) 
1, Petersma 1753 51. Leijen 
2,<GÜiHoyle (616 52. Eos 
3, Pijpers 1548 53, v,5teden 
4, Balder 1478 54, v,d,Veen 
5, Iu,nacia 1475 55, 5ilbernberg 
6, �ielen 1467 .56, v.Oostveen C 
7. Kurk 1375 57. Louiszoon 
8; de l'Ecluse 1373 58, Roes 

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

11 • .  �usink ·1331 ' 
12. van Hulst 1302 
13. Lie 1256 
14, van Dijk 1236 
15. v;t,KaBr 1251 
16. Zonjee 1221 
17. Chryssosto 1194 
18, v,Riessen 1186 
1�. Earendregt 1150 
20, knop 1116 
��------------------

59. Reitz 
60, Grünbauer 

61. 
62, 
6 3" 
64 •. 

65, 
66, 
67. 
68, 
69, 
70. 

de Vries 
Kuyper 
Wuck 
v. Rijn 
v"d.Berg 
v.d.Vliet 
v,Teeselirig 
Paardenkoopr 
Snieder 
Alberts 

790 
778 
765 
748 
736 
733 
719 
714 
675 
673 

652 
649 
646 
640 
631 
622 
615 
602 
581 
569 

21, Uiterwij k 
22. de IJ os 
23, de Boer 
24 � de Leeuv;e 
25. Uijchgel 
26. 
27, 

Hoos 
v.Meurs 

2 8. Leeriders 
29, Cornel.��. 
30. Dirks 

11 07 
11 05 
11 05 
1 048 
1 039 
1 036 
1 035 
1 021 
1 021 
1015 

71 • 
72, 
73. 
74, 
75, 
76. 
77. 

v.Oostveen 
Huang 
Mollema 
Schumache:r 
mw. Deken 
Stigter 
v, 't Riet 

78, Spaans 

H 562 
544 
530 
514 
512 
505 
478 
458 

31. Vqa 1004 
32, de Vrijer 1004 
33, îybout 996 
34, Mowitz 976 
35, :ie Vreeze 968 
36, V3n 5chie 964 
37, Neidig 924 
38, Eijgenbrood 922 
39. Pest 921 
40, Kappslhof 913 
--------------------
41. lianuri 

79. mw.Hogenboom 
BO. v.d.Horst 

81, Jongebreur 
82. van Loo 
8 3, fifJa no ehoetoe 
84. Visser 
85, Scherjon 
86. v,d"f'llaas 
87, v,d.Gaag 
88. v,d.Brink 
89. de Jong 

452 
450 

446 
442 
441 
429 
419 
412 
400 
385 
366 

., ... -'"'!(:- "._ 

Ons commentaar: 
Tussen heden en a.s. dinsdag wordt de
ze stand nog bijgewerkt,omdat C4 op 
donderdag 18/12 speelt, Wachten tot 
die wedstrijd gespeeld is zou beteke
nen dat dit clubblad niet voor dinsdag 
verschijnt. 
Petersma nog steeds op kop! Hij is on
genaakbaar,alleen Pijpers heeft hem 
verslagen.Ignacia zakt wat af,onwaar
dig voor een clubkampioen. Nog steeds 
opvallend de opmars van Nielen,Kurk 
en de l'Ecluse.Zullen ze het houden? 
Opvallend ook de vorm van Lie,Zonjee 
en Barendregt.Van Hulst is in vorm als 
nooit tevoren! De Vos leed 4 achter
eenvolgende nederlagen;een tegenslag! 
Wijchgel en Roos sluipen �ader. Dirks 
is nog niet de oude,mèar we verwachten 
nog wel iets van hem. Ook Mowitz is in 
opmars,maar Vega gaat de andere kant 
op, Kappelhof moet er èan gaan trekken. 
Van Schie doet het leuk en opvallend 
is ook de vorm van Frensdcrf en Hemmes. 
Van Steden is er totaal uit, Post 
draait goed,maar moet in januari in 
militaire dienst. Dok Manuri valt wat 
tegen,maar komt ongetwijfeld terug, 
En wat te zeggen van good old Jan 
Leijen? Silbernberg dcet hevige po
gingen het verloren gegane terrein te
rug te winnen. Kuyper dr3ait moeilijko 
Van Oostveen C. gaat rustig zijn gan-
getje. In de lagere 
veel ellebogenwerk. 
hoort daar helemaal 

regionen zien we 
Van der Maas 

niet thuis, Hij 
komt weinig en dat kost vormverlies. 
De opkomst is nog steeds heel goed. 
Men beseft,dat onregelmatig komen,toch 
een zekere invloed heeft op de stand 
op de ladder, 
Nieuwe leden,die het competitieregle-42, Eilderbeek 

. 43. Cornel.H, 

908 
879 
850 
842 
841 
834 
827 
826 
808 
802 

90, Sam"els 293 
91. del Castilho 186 ==================== ment niet hebben,kunnen de w.l. om 'n 

44, 
4 5. 
46. 
4 7. 

Frensdorf 
Eerkhout 
Oranje 
f.j emmes 

48. v.Daalen 
49. Meijer 
50, Swaab 

exemplaar vragen. Het geval-van 't Kaar 
in de laatste bondswedstrijd noopt mij nog eens duidelijk te 
onderstrepen,dat het aantal zetten in e en bondswedstrijd 
40 in H- uur bedraagt. (Van 't Kaar had 35 in zijn hoofd en 
verloor op de 36e zet door tijdsoverschrijding.) 
Het overnemen door de bestuursleden van het w.1.-schap bij 
bondswedstrijden schept voor de w.l. de gelegenheid om ook 
weer. eens te schaken. Uiteindelijk is ook hij lid van een 
schaakclub! 



Niel.'!l!..iD de CUE, 
wit: Nielen ; �: Houtman (Spaanse partij} 
1.e4 - e5 2, Pf3 - Pc6 3, Lb5 - f5 (hie,r s.topt de voor. mij bek.en.de theorie} 
4, d3 - fxe 5,dxe . - Pf6 6, 0-0 - d6 7. Pc3 '." a6 B. La4 - Lg4 (op 8, • • • •  b5 
volgt 9. Lb3 - b4 ·10; 'Pd'5 ·)· 9; Lc6 - bxc 1 o. Dd3 ,(een belangrijke zet;ontpent de 

., 

'dame,dekt e4" en dreigt Dc4 op de zwarte rochade}. - Dd7 11. Te1 - Le7 12. Lg5 - 0-0 
13.· Pd2 - Le6 14, f3 - Ph5 {beter 14, , , , d5 !} 15, Le3 - Pf4 {daarom moest de witte 
loper te;rug·) 16, Lxf4. -. Txf4 17, Pe2 {op naar' f5) � Tf6 {past in het zwarte plan, 
een koningsaanval,miar de loper op e7 blijft sl\'chj;) 18, c4 - De8 19, Pf1 - Dg6 
20, Peg3 - h5? {te optimistisch; punt f5 blijft .zwak) 21, Pe3 - Df7 22, Pgf5 - Kh7 
23. Pe7 - Dxe7 24, b4 - Df7 25, 85 - Dg6 26, Tf1 - d5 ? ! ! 27. a3 {de pion e4 mag 
niet genomen worden daar zwart dan in een slecht eindspel terecht komt) - a5 
2$, Td1 - axb 29, axb - Ta2 30, exd - Lf5. 31, Db� - Te2 32, Tf2 - Txf2 33:Kxf2 -
e4 {zwart moet nu wel op complicati'es· sp·elên} 34, Pf5 - Df5 35, . d6 ! kwart. stáat 
verlorèn) - exf3 36, Dd3 ! - fxg2 37, Dxf5 ·- Txf5· 38, Kg2 - cxd 39, en nu het 
gr6te moment - d� killer -··iedereen iag het,ik ook • •  , , , , , , Txd6 ? ? ? ? ? ? ? ?  - en �emise, 
39, had m�eten zijn c5xd6 - TfB 40, Tc1 - TcB 41; b5 en zwart kan opgiven, �ammer, 

·M,C, Nielen 
:L_e,r.v.o.1.9..G.E.5.C_H_I_i;_l)_E_NI §...J..U 
jaar 1500 werden weer veranderingen ingevoerd,De lop�r mocht nu over de hele diago

"naal spelen.De Raadsheer( dame) wl;lrd van het ·zwakste tot het st.erkste stuk door toeken-
ning van de nieuw taren+lop8reigrinschap,ook werd .de �aam koningin of damo ingev�ord. 

·Middèn 1600 wordt de rochade ingevoerd,waarbij ·de koning over de toren sprong.Deze 
regél vond niet zo gauw zijn .in�oerinci�f�j��ns d� �loeitijd van de Italiaanse school 
werd do vrije rochade ing�Jcierd,de koning mo�st e�n �rije baan hebben en de benodigde 

"·stukken moesten op hun oorspronkelijke plaats staan.Deze historische ontwikkeling 
van de rochade is tot een algemeen geldende rege.l ge�aakt en geldt nu nog, 

drukwerk 

s.v. Caissa 
iri de Vassystraat 12 
1755 NC Petten. 

W�lter Kappelhóf 

-� 
i :" 
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