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'<et doek is gevallen. Giste::avond wero de beslissende wedstrijd Tal 1 - C,1 _ge
·=-:::�"-=·-· . .:!� Een 8��2 of 7t-2t nederlaag. wordt ons deel. Het beroemde Tal-complex deed. o.ns 
aangeboden torens versmaden, dames weggeven en meer .van dergelijke vreseliJ.ke dingen. 
=e snige�die het hoofd koel h ield was teamleider Ignacia. Hij was de enige,die won. 
fén.·ding· is duidelijk: Tal 1 5.s sterker dan C1 e�- dat is dan ee_n feit,waar je je bij 
�eer moet leggeng He kujnen rustig zeggen1dat Tal kampioen is,ook al zou het in da 
�aatste rond8 Veîlie�en,daor een hpger bordpuntengetal! Onze gelukwensen. Verheugen
'.JG:.:- zijn de k�mpioensk.f.lnsen. ve_n ·c4,Ç5 en C6� Maar dan moet er nog wel even doorge-knokt 
."",Jrd:::no Z..'..e de sta�·deiï"·ap· pag·� -3 ! ··cz deed de rode lantaarn Over."aaf.1- LC.K,macr er degra
�eren 2 teams in deze 1e klesse� G3 wordt een goede middenmoter. Even aandacht voor 
cnze adspiranten. Zij WQnnen voor. d� Je ma��! Fantastisch! 

De clubcompatitie spoedt zich voort, Er zijn al 21 ronden gespeeld en de onder
linge krachtsverhoudirgen- zijn vaak klein� We ro�den het ko��nde seizoen wel ·eens met 
:1eel a�ds�e teams �oe·�en gaa� ope�e�en dan than� het geval is·, 

Niet prettig i3 het ccc1·,lic.t, dat c:c met Weesp hebben over de wedstrijd C1-Weesp 1. 
Het w�chten is op een beEl�ssi1.s- van de protestkommissie aan wie we dezaak he�ben 
voorgelegd. De �eslissing van tje ccmpe·titie:eider van de SGA leek ons aanvechtbaar. 

G�ote zcrg hebben �e over onze adspirantenafdeling. Het is zo langzamerhand 'n 

Cénmanszaak geworder van Oranje en dat is ongezond. Hij heeft dan wel assistentie van 
de oudste 11udspi=ant'� René Mo:r:-.i.t:-:::u· I.nstructie,propagan-da,enz. moeten vaak blijven lig
]2r. Door verhuizin� .. en."s.ch.oolwe:'.:'k .zakt .het aantal adspirantleden. Daar moet wat aan 
geda2n werden. Zijn er nu ondEî de dik 90 seniorleden geen mensen,die met Oranje' h�n 
-.:c�1cuders daaronder \-Jili-en zetter:? Er moet .!:.Y. worden ingegieepen,voor het te laat is-! 
Vrijwilligers voor! 

We eindigen met een groet aan onze �eide ereleden,Booyenga en Broersma en een 
v.e:is voor spoedig herstel voor onze vriend SA m11e J s t 

Lestste ni.euws-: Hoogoventournooi: Oranje Ie in zijn poule,Dirks 3e, Van Hulst 
in �è poule voor de parlementsleden: 2e (h�j verloor geen 
enkele partij - zo hoort dat!) 

�. 
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11"12.eo 
Els/VAS 5 C3 5-5 
Guilfoyle 
v.d.Maas 
Leenders 
Barendregt 
Manuri 
Knop 
v.Riessen 
de Leeuws 
Oranje 

t Een wedstrijd,die lang''onder-
0 weg"is geweest. Els/VAS 
O speelt op donderdag en dus 
t vielen 1e kerstdag en nieuw-
1 jaarsdag uit. Bij 3t-3t werd 
t afgebroken. De Leeuwe,Dranje 
1 en inlaatste instantie de 

de Vreeze 

t Vreeze moesten het doenoDran
t je stond zeer goed,maar moest 
t toch met remise genoegen ne-

B januari 
men. De Leeuws ook en op 

besloot de Vreeze met remise(5-5) 

16.12.80 
C6 - ES 180 2 : 
Hemmes 
Louis zoon 
de Vries 
v.Oostv.c. 
v.d.Berg 
v.d.Vliet 
v.Dostv.H. 
Schumacher 

0 
0 
1 
1 
1 
1 
1 

6-2 
Paula Deken pleegde hoogver
raad door voor .�5'80 een 1. 
te scoren.Maar he� dame�
team,dat ES'BD op de been 
bracht moest onze sterke 
staart 5 punten toestaan. 
Voor teamleider- R 0de Vries 
was het. vrouwengewe�d ook te 
groot ,-maar Hemmes versloeg 

de toch niet zwakke Judith Starreveld. 

1 8. 12. 80 
Amroba 1 
Lie 
de Vreeze 
de Boer 

- C4 
1 
1 
0 

Cornel. W. t 
Tybout t 
Bos 
v.Daalen t 
v.Schie t 
v.Teeseling 
Kuyper t 

Een goede wedstrijd van C4 
tegen een toch waarlijk niet 
zwak Amroba 1 • Alleen de 
Boer ging ledig heen. Vier 
�nen en 5 t-jes waren vol
doende voor een behoorlijke 
zege. En dat betekent weer, 
dat C4 nog geen punt ver
loren heeft, 
Teamleider v,Daalen gefeli
citeerd met dit team. 

6. 1 • 811 

;;C:.::a:.:i�s:_:s:_:a;'......"---'W"'e=e"'s"'p-'-1 : 5 ·-4 
Ignacia O Een wedstrijd,die nog niet 
Pijpers 1 tot een eind gekomen �s 
Petersma 1 door enkele n·are zaken� 
Guilfoyle t Tegen de beslissing van 
Roos 0 de competitieleider heeft 
de l'Ecluse 
Niel en 
v.Hulst 
Balder 
Kurk 

? 

0 
t 

Caissa protest aangetekBnd 
en de protestkommissie 
heeft het laatste woord. 
Tot zo lang wachten we 
met commentaar. 

Ca;i.ssa 5 - Probleem 3: 6 - 4 
Silbernberg 
Bilderbeek 
Neidig 
v.Teeseling 
Meijer 
Huang 
Berkhout 
Wuck 
Manoehoetoe 
Grünbauer 

t 
0 
1 
0 
1 
0 
1 
t 

C5 is nog ste�ds in 'n 
overwinningsroen. Dit 
keer 5 overwinningen en 
2 remises. 1t Is opmer
kelijk,dat dit team nog 
geen enkele invaller 
nodig heeft gehad. En 
dat na 4 wedstrijden. 
Neidig,Meijer en Berk
hout moesten tevreden 
zijn met een O. We wen

sen C5 sterkte in de strijd om het kam
pioenschap! (?) 

15. 1.81 
LCK 1 - Caissa 2 : 4t-5t 
Kurk C2 heeft ziJn kans 
Chryssostomidis 
Uiterwijk 
van Dijk 
Vega 

· Wijchgel 
Mowitz 
Dirks 
.L.eijen 
v .Steden 

0 
t 
1 
1 
t 
D 
0 
1 
t 

gegrepen.Een kleine, 
maar nuttige overwin
ning. De rode lantaarn 
werd overgedragen aan 
LCK 1. We zijn ver
heugd over de 3t punt 
uit de eerst 5 borden. 
Chryssostomidis,Dirks 
en Mowitz gingen met 
lege handen naar huis. 

En zij zijn toch niet de zwaksten.! Ge
feliciteerd ,C2 

20.1.81 
KLM/Peg as US 1 
Guil foyle 1 
Leenders t 
v.d.Maas 1 
Barendregt 1 
Knop 0 
Manuri 

.::.Jd: 2t-4t 

de Leeuwe 
Oranje D 
CorneLW. 1 
de Vreeze 

27.1.81 

De oude tegenstander 
KLM/Pegasus liet het in 
deze wedstrijd liggen. 
Het uitspelen van deze 
wedstrijd,omdat de tegen
standers bij het vliegend 
personeel horen. Mis
schien krijgen we binnen
kort te horen,dat we een 
vrijkaortje voor Karatchi 
krijgen om uit te spelen. 

C4 - Nieuwendam 4: frlr-3+ 
Lie t 
Cornelis sen W � t 
Tybout 
de Vreeze t 
v,,.Schie 1 
Bos 0 
Cornelissen Hot 
Neidig t 
Frsnsdorf 1 
Kuyper 1 

TeamleidEr van Daalen 
in Zwitserland. Maar 
ook dat WAS voor C4 
gBen belemmering om de 
4e overwinning in succe 
sie te behalen. Maar 
de nrs� 2 c:n 3 wachten 
nog op C4 (zie de stanc 
op p�g. 3. 
Bos wns de enige,die 
met niets naar huis gir 



vervolg bondswedstrijden 
29.1.81 

1-7 

-3-

Probleem 5 - C6 
Hemmes 1 
v,Oostveen C 1 
Schumacher 1 
v.d.Vliet 1 
v.d,Berg 0 
v,d,Veen 1 
v,Oostveeri H 1 
de Vries 1 

Een indrukwekkende lijst. 
Zeven overwinningen. En 
als dan dezelfde avond 
rnederivaal Amroba ver
liest dan sta je aileen 
bovenaan.Maar die rivaal 
moet ook nog bestreden 
worden. Toch heeft C6 al
le kansen! 

3,2.81 
. Tal 1 - C1: 

Petersma 
Pijpers 
Guilfoyle 
Ignacia 
van 't Kaar 
Nie.len 
l'Ecluse 
van Hulst 
Kurk 
Balder 

5-2 vl, 
? Volgens teamleider Ignacia 
0 haalt Tal uit de drie af
t gebroken partijen zeker 
1 2t punt,misschien zelfs 3. 
O Nielen verspeelde zijn 
0 dame .en v�n 't Kaar ver-
? zuimde een t.oren te ver-
+ overen. Tal was stukken 
O sterker en mo�t a.i. maar 
? gauw naar de KNSB verdw·ij-

nen. 
Resterende wedstrijd: Tal 2 - C1, Oppassen 
geblazen op de 3e maart! 

=:::::===:::::::::::::;::::;::::;::::;::::;::::;::::;::::;;;:;:::;::::;====:::;;;;:=·==========;::;==== 
STANDEN 
===BiJ=het opmaken van de standen hebben 
we enkele prognoses verwerkt. De p geeft 
aan welke teams dat betreft, 

Let op de riante positie van C4-C5-C6. 
In de promotieklasse een hevige strijd tus
sen de onderste teams ·(vanaf no. 4); Wie 
zal daar degraderen? · 

promotieklasse 
1. Tal 1 S 5-1-0 11 p 
2; Caissa 1 ·6 4-1-1 9 p 
3, Tal 2 6 4-0-2 8 
·4, Els/VAS 4 5 2-0-3 4 
5, Weesp 1- 6 2-0-4 4 p 
6, N,West 1 5 1-1-3 3 
----------------------r----·��.,.... 7, A'veen 3 5 1-1-3 3 p 
8, de Pion 1 5 1 -0-4 2 

1 e klasse B 
1 , Des/WGM 3 4 2-2-0 6 r 
2, Isolani 1 4 2-1-1 5 
3. Victory 1 4 1;..3_0 5 
4. Memo 3 4 2-1-1 5 p 
5. Abcoude 4 0-3-1 3 
6. Nieuwendm 2 4 1-1-2 3 
77-ë�Iäää-2--------4--1:1:2---3 
8. LCK 1 4 1-0-3 2 

Ze k].asse D 
1 , Landsmeer 4 4-0-0 B 
2, Els/VAS 5 4 2-1-1 . 5 
3, Caissa 3 4 2-1-1 5 � 
4, A1veen 5 4 2-0-2 4 
5, Probleem 1 4 2-0-2 4 
6, Weenink 1 4 1-1-2 3 
7. Slotervrt 1 4 1-0-3 2 
s:-KCM:Pägää�ä-1---4--5:1:3---1 r 

3e klasse D 
1. Caissa 4 4 4-0-0 R 
2, Des/WGM 4 4· 3-1-0 7 r 
3, FSCRB 1 . 4 3-0-1 � p 
4, Amsteltoren 1 4 2-0�2 4 
5, Amroba 1 4 2-0-2. 4 

6, vleesp 3 4 1-0-3 2 
7, Nieuwendam 4 4 0-1-3 1 
a:-N:wäät-3�-�4

-
ëï:o:4

-
�5 

3e klasse A 
1 ,. Raads.heer 2 
2. Caissa 5 

4 
4 

3-1-0 7 
3-1-0 7 

3, MSK 1 4 3 -0-1 6 
4, DWV 1 4 2-1-1 5 
5, Isolani 3 4 1-1-2 3 
6. PCW 2 4 1-0-3 2 
7. Amstelveen 7 4 1-0-3 2 
S:--Pr�bïäëm-3

-���-4��o:o:,i ��o 

5e klasse 
1. Caissa � 
2, .Amroba 3 
3, ES'BO 3 
4, Isolani 5 
S, Tal 7 
6. E5180 2 
7. Probleem 5 
8, Necre'>a 4 

4 4-0-0 
4 3 -D-1 
4 2-1-1 
4 2-0-2 
4 2-0-2 
4 1-1-2 
4 0-1-3 
4 0-1-3 

8 
6 
5 
4 
4 
3 
1 
1 

p 

restere�de wedstrijden C1 en C2: 
Tal 2 - C1 (om de 2e plaats) / C2 - Des,WGM 3 + Abcoude.1 - C2 + C2 - N1dam 2 

alle teams moeten 7 wedstrijden spelen. 



[ 
5CHAAKGE5CHIEDENI5 (2) -4 -

We keren nog even terug naar de bloeitijd van het Arabische schaak (zie vorig art,) 
Dit schaak had wegens de gebrekkige gang van het materiaal het probleem dat matzet
ten erg moeilijk was.Het ·pl:ltzeft'en ·gold ook als winst.Een · andèrè-ilorm v;;r\"·w:;,nst was de 

" . - ' . : 
z,g,berovingswinst,waarbiJ gebrek aan een bepaalde hoeveelheid materiaal de"partij 
verloren w,;.s, Verder gaf het. om het' langdurig openen te onderva.ngen een bepaalde vaste 
ui tgangssteÜing, de z, g, Ta biyat, waaruit het spel. begonnen werd,Door puur gelukkige 
omstandigheden zijn enige Perzisch� en Arabische handschriften bewaard gebleven,· 
Hierdoor k--unnen _we nog. eve_n _Ï<en.nis _maken met ci'e tçi�n_ reg_erende _meest"ers. · GeduX�nde 
de heersch.appi-j-van·tle·Kalief-ai..J,J�thig (gest, 842) en al-Mutawakkil (ges't; 847)' 
nam a·).-Ad.îi.···a11een de hoogs-te · ·rang' als sChaakmeester in. Te_gen het einde van zijn' 
leven- kwa·m-- 8):. een rivaal,die hem a�nvocht.HiJ IT!?9

.
kte aanSpraak op deze raiig,._ H.et' 

was ar-Razi, In de aanwezigheici_van kalief Mutawa"kkil vond een wedstrijd plaats · 
waarbij ai.-R-azi won, Onder kalief al-Muktafi ( 902-908) wist ene Mawardi in de gunst 
te komen;Ö€ze beweerde veel sterke� te spelen als ar-Razi.Daarop trad Abu-Bakr Mu
haM1med YahyB as-Suli naar voren en- overwon Mawardi, hoewel de Kalief er alles · a�tf. 
deed om de regerende grootmeester naar d_e zege te voeren. Toen hi·j · OVe.rtuig_d ·wa·s ·van 
de grotere·speelsterkte sprakl'."· Mawardi: Uw roz.enwater. heeft zich in urine veranderd. 
As-Suli behmeld zijn roem onder de• opvolgende kalie.fs Muktafis Muqtadi:I:: en Ar-Radi, 
Na de dood van de laatste(940) ging As-Suli op een ander geloof over en moes.t vluch
ten naar Basra-en stierf hierin 946 onder armoedige omstandigheden.Zijn roem bleef 
echter onaangetast en zijn autoriteit onbetwist en zeer, ja zeer veel jaren later gold 
in de .. Arabische schaakkringsn als ·de hoogste lof als men zei: hij speelt als As-Suli, 
De advokaat J,G.White in Cleveland. bezit deze geschriften in zijn wereldberoemde 
sc�aakbibliotheek.Hier zijn veel kopieHn van deze Arabisch� en Perzische schaakge
schiedenis; Een auteur van de Arabische schaakwerken was Abul faraj Almuzaffar Ibn Sa 1 id, 
Zijn afsta

.
mm:i.ng bleek overduidelijk Perzisch, Hij koos later weer domicilie ( 970 n,C.) 

in Perziä �n Shiraj. Assulis. stelde een manuscript op waaruit. bleek dat er maar vier 
opneirigsso

.
Or.ten waren: 

" 

1 ,  Mu.jar.inah . .  :;,. -ele"JBnt, zwierig, vaardigheid of vlugheid 
2. Saif = zwaard, te vuur eh te zwaard 
3, Masha'ickhi = sjeik,heersend 
4, Sayyal = rivier,stroom,vloed. W,M,Kappelhof 

• 
TI JDNDODPER IKELEN 

wit:Kolfschrioten; zwart:Barendregt' (die met een t uur acht�rstand begon) 
1, e4 - e5 2,Pf3 - Pc6 3, c3 - db 4. d4 - exd4 5, cxd4 - Le7 6, Pc3 - Pf6 
7, Lb5 - 0�0 8, 0-0 ;Lg4 9, Lxc6'- bxc6 1 0. Te1.- h6 11, h3 - Le6 1 2, Da4 - Ld7 
1 3, Dc4 - Te8 14 • .  e.O--.Ph7 1 5, Lf4 - d5 16. Dd3 - Pg5 17, Tac1 - Pxf3+ 
18, Dxf3 - Le6 (een zeer oppervlekkige zet,maar dat gebeurt als je tijd moet inhalen; 
de bedoeling was de dubbelpion te gaan oplossen,maar dat had met druk langs de .b.lijn 
voorbereid . moeten worden),·19, Pa4 - Dd7 20, Pc5 - Lxc5 21 , Txc5 - Teb8 22,Dc3-Tb6 
23, Tec1 -Tab8 24, b3 - T8b7 25, l..d2 - Ta6 26, Db2 - De8 · 27,La5 - Ld7 28,a4-Db8 
29 b4·,,(het onweer nadert;na Dc3 wordt b5 mogelijk met enoverzienbare verwikkelin
gen;zwart besluit,ten dele uit nood,tendele uit taktische overwegingen,een kwamliteits
offer te brengen),,,Txa5 30,Txa5 - Txb4 31 ,Dd2 - Tb2 32, Dc3-Tb3 33,Dc5-Tb6 
34, De7-Tb1 35, Txb1 - Dxb1+ 36. -Kh2 - De4 (het was ongeveer deze stelling,die 
zwart tot het kwaliteitsoffer deed besluiten:de zwarte officieren zijn mobiel gewor
den en de witte immobiel;Txa7 kan t.z.t.gecompenseerd worden door Dxd4,maar �omen-
teel dreigt zwart met eeuwig schaak en heeft hij de witte dame verhinderd naar h4 te 
gaan;intussen zat niet meer zwart,maar wit in tijdnood) 37, Dd8+ - Kh7 38. g3 - Df5 
39, Kg2 - Dxh3+ 40. Kg1 - Dg4 (afgebroken;wits dreiging is natuurlijk a7 op te rui
men en een aanval langs de onderste lijn te.lanceren en zwarts dreiging is een mat
aanval langs de witte diagonalen en het creëren van een vrije d-pion. Er komen voor 



-5-
ma ar 2 zetten in aanmerking: Dh4 (psychologisch het meest waarschijnlijk) en Kg2. Voor 
Dh4 bleek de partij geforceerd verloren voor wit;Kg2 was moeilijker,daarop had ik • • • • • •  Lf5; 
f3-Dh3+ ; Kf2-Dh2+ ; Ke3 (naar de rand betekent mat in enkele zetten) -Dxg3(dreigt De1+ met 
torenwinst;probeert wit nu �emise te houden doo� op e2 en e3 heen ��weer te blijven gaan, 
dan moet zwart dat noodgedwongen accepteren;speelt hij echter.Txa7,wat voor de hand ligt, 

.dan is het uit: Txa7 -De1+ ; Kf4-Le6 en mat door g5 is niet te verhinderen. 
O p  de speelavond kwam inderdaad Dh4 uit de bus, Er volgde: 
41. Dh4 - Dd1+ 42. Kg2 - Lg4 (verhindert de witte dame naar f4 te gaan) 43. Kh2 - Lf3 en 
wit gaf op,want 44. g4 verschaft wel een vluchtveld,maar kost na • • •  • •  Dh1+ ; Kg3-Dg2+ ; 
Kf4 de dame, 

-Wat heeft wit nu verhinderd zijn voordeel te realiseren? Het ogenschijnlijk onschuldige, 
om tijdwinst gedane tussenschaak van zet 37. Want stond in de afgebroken stelling de witte 
dame· nog op d7 en de zwarte koning op gB,dan - zoals mijh opponent na afloop aantoonde -
is zwart onherroepelijk verloren: 40. Txa7 - Lf5 41. Ta8+ - Kh7 42. Dxf7 i en veld f3 
wordt nu beheerst.De dreiging Tg8 vergunt zwart geen tempo meer: 42 • • • • • •  Dd1+ 43. Kg2 -Le4+ 

·-44. f3! - De2+ 45.Kh3 en zwart is uitgepraat,omdat f3 niet met de loper genomen kan war-
den wegens 46. Df5+. H.Barendregt 

Een gevleugeld paard 
In de wedstrijd van C3 tegen"KLM+Pegasus ontstond na de 40e zet de volgende stand: 

wit:(Barendregt) Kf2 - Tc1 - Te1 - Pd2 - pionnen: a3-b2-c3-d5-e4-g2-h3 
zwart: Kg5 - Te8 - Te7 - Lb7 - pionnen a6 - b5 - d6 - f5 - g6 - h4 

In deze stelling koestert zwart goede hoop zijn verloren pion terug te winnen;z1Jn 
laatste zet �as f6-f5, Kf3 ·komt natuurlijk niet �n aanmerking wegens 'Lxd5,dus"exf5 is wel 
gedwongen,waarna door ruil der torens de witte koning wel zeer onvoordelig komt te staan 
én pion d5 verloren gaat; Wit besluit daarom Te1 een extra dekking te geven: 41,Pf3+ - Kh5 
42, exf5 - Txe1 43. Txe1 - 1xe1 .Op deze stelling Heb ik lang zitten tureri:toch met de 
koning nemen of met het paard? Wil zwart zijn pion t�rugverdienen,dan moet hij eerst f5 

-slaan,voordat hij d5 nemen kan en dat was net het tempo waar �ijn paard voordeel van trek
�en kon, Dus: 44, Pxe1 - qxf5 45, Pd3 en pion d5 is plotseling giftig ; 45 • • • • •  KgS 46.Pb4 
door het afstaan van een tempo heeft wit zijn pion kunnen dekken.Daar komt nog bij,dat het 
paard niet eens verjaagd kan worden; a5? dan Pc6 - Kf4 48,b3-Ke4 49.c4-bxc4 50,bxc4 - Kd3 
51, Pxa5 betekBnt een verloren eindspsl voor zwart. Er volgde dus: 46, Kf4 47. b3-Ke4 
48. c4 - bxc4 49. bxc4 - Kd4 50. Pc6+ en voor de 2e keer is een hangende pion vergiftigd. 
i-k verwachtte nu Kc51waarna wit met Pe7 de f-pion opruimt en met g3 een 0rije' h-p�on cre
eert;in die tijd heeft ·zwart zich een vrij���pion veischaft,die gelijktijdig met de h-pion 
promoveert (dit alles zonder berekening van c·omplica"ties) .Zwart speelde echter: 50. Kxc4 
(tie buit was al te begeBrlijk) 51. Pa5+ - Kxd5 52. Pxb7 - Kc6 53. PdB+ - Kb5 54.g3 -hxg3 
55. Kxq3 - d5 56, Pe6 - Ka4 57, h4 - Kxa3 58, h5 - Kb3 59, h6 - a5 60, h7 - a4 
6f, h8D - a3 62, Pd4+ en zwart gaf het op.Einde van de glorieuze tocht van het paard. Het 
is natuurlijk WBl aardig,alc zo iets je lukt,maar het is niets louter geluk dat een stel
ling zulke manoeuvres mogelijk maakt.Maar dat nou net KLM-Pegasus door een gevleugeld paard 
werd dolgedraaid. 

H.Barendregt 

COMPETITIEREGLEMENT VOOR DE CLUBCOMPETITIE 
================::;=========-==·===-=====-===== 

·art. 3 : de indeling op de clubavonä geschiedt om B,10 uur precies; wie later komt kan die 
�0ond niet spelen voor de t�mpetitie,tenzij hij zijn later komen tevoren heeft 
gemeld. 

Misschien goed om dat een enkele speler nog eens onder de neus te wriiven! 
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De overwinning 
=======::::====== 

(wedstrijd VKVC adsp.-Caissa adsp,) 

Willem Grtlnbauer heeft ons gereden in Z1Jn auto,waarin We 
als sardientjes in een blikje pasten.Willem showt graag dat 

hij goed kan rijden,glipt en glijdt door de bochten over trottoirbanden en door rode 
stoplichten. Rijdt bovendien bijna voorbijgangers aan om de weg te vragen en weet 
puntgaaf de IHC-kantine te bereiken.· 

Er.is nog niemand als we binnenkomen,alleen de portier,die ons voorstelt aan de 
bewaker van het terrein: een heel grote herdershond, die vervaarlijk* blaft en gromt, 
Marc is bleek en draaierig geworden van de autotocht.Komt mij zijn slechte conditie 
meedelen vijf minuten voor de wedstrijd begint.Ik bombardeer mijzelf meteen tot ver
zorger en raad hem aan de weg naar het toilet te kennen of een prullebak naast zijn 
stoel te zetten voor als hij het niet meer houden kan. Ook voor medicijnen mag hij 
zich tot mij wenden,ik zal wel.zien of ik ergens aspirientjes kan vinden als het no
dig is.In het uiterste geval mag hij rèmise aanbieden na overleg met mij. Mijn humor 
slaat niet erg bij hem aan,maar ik" zie dat ze alle vijf gaan spelen:Marc,Peter, 
Micha P,,Micha L. en Kenneth. 

Ik ga met Willem wat vluggeren en koffie drinken.Aan alle vijf borden wormt 
1, e4 ; e5 gespeeld, Natuurlijk,zegt Marc,op vreemd terrein begin je op safe te spe
len, En de VKVC-ertjes dan? Ook safe op eigen terrein natuurlijk, 

Hoe meer leden (senioren !} er binnenkomeri hoe rumoeriger het wordt, Typisch 
scheepsbouwers. 

Peter aan het 2e bord zet het· eerst mat: 0'-1. tater laat ik hem zien dat hij met 
een kleinE; blunder zijn tegenstander overti:6eft1die ziet het niet dat hij een pion 
kan winnen en gaat paniekerig zijn koningsstelling verzwakken,waar Peter dan ook goed 
raad mee weet. Het mat is indrukwekkend: damé, tWe·e paarden en de vijandelijke koning 
op e-6. Micha P, trakteert de gastheren op een tw.eede. nuL. Een gedegen solide wals
partijtje,waarbij Micha's tegenstander niét zoveel heeft in te brengen. De saaiste 
partij kwam uiteraard bij Marc op het bord.Dat is verdacht,dat weten we zo langzamer
hancl wel. Eerst heel tam openen, bijna niets ondernemen, maar dan1"b-:i'.j· het kleinste 
foutje of blundertj.e toehappen, toeslaan ·als -een roofdier daf zïSn - pr'ooi een half uur 
heeft liggen beloeren. Met oen paar rake· klappen, die wat mij: betreft met zware gong-

-- _ 15lagen vergezeld hadden mogen gaan, wordt ook deze tegensta
-
rrder op het bord gemat :'0-3 ! 

; --·��Ke,nneth a�n h�t 5e bord heeft het 1 t zwaarst. De_ rneest.e"jur:iior.\ón. lmbben aÜiiBn· inaar 
, belangstelling voor dat bord, Daarbij :is· er nog een v:id-eg8ré- onde:éWij Zei' van Kenneth 1, 
in de za"al, die hem de nodige aandacht -schenkt, Verder- -�moèt Kenr{�th aa��or:en, wat in die 

i> c_l __ ub de gewoont·e is: de ve.rlie-zers- worden enige·-· tijd ·-gemart8:ld ! 
. , __ , _ - -- Micha L. speeLt al min:t:ijpje ,oen. ge\:'IP_!loen pilr_t.;;j_,die- - Micha met wit - zo ging: 

- ·r. e4 Ï ës 2; -.ffi:-;;,_�"4 .7.J,-�_._:Exe5 ?,, •. .:w<J8l'na":il.art""m.et.:3;, • • •  DaTde pion kon te
rugveroveren maar· dat n'iet deed;Aangezien Mic-füï l;mifvoor de wedst-rijd had toever
trouwd dat hij al J2• partijen. achterelk.áar niet geblunderd had,voelde hij zich ken
nelijk verplicht het. ook dezê· avond niet te doen·,: En zowaar! Zijn matvoering was 'n 
juweeltje,dat er natuurlijk allemaal rond het bord staande hoopten en zagen gebeuren. 
(0-4) Kenneth moest on'der de gegeven omstandigheden wel verliezen: eindstand 1-4 ! 
Een mooie wedstrijd voor het jeugdteam van Ç,ai:ssa,�e blijven de moed er wat inhouden, 
want de volgende keer wordt het natuurlijk 5-0 ! " Frans Oranje 

�.,;.t.r.i_j_d __ d_,_cj_,_J , 2 , 81 � in deze competitie: 
f.§_4-.._s .... �_fl.__.0...9�J?"� ... :- Amstelveen 4 c=:idsp.: 4-1 1 • Caissa 1 4 3-0-1 6 12 b. p. 

More D, 2, r'l. 'veen 4 4 3-0-1 6 11 b,p. 
Peter de eerste 1rn. FSCRB 1 3 2-0-1 4 10 b,p. 
Mich3 P, 

nederlaag 
sx. Komeet 1 3 2-Cl-1 4 9 b.p. voor /�mstelveen 4! 

3. N.West 1 3 3-0-0 6 1H -b. p. F1ichu L, 
Goed werk 1 jongens! 

Michel P, 0 6, Amstel 5 3 0-0-3 0 5 b,p. 
7 .  10,, 'veen 5 3 0-0-3 0 4 b.p. 
8, VKVC 1 3 0-0-3 0 zt b.p. 



Cl UB 
1 • Petersma 2467 
2. Pijpers 2311 

3. Ignacia 2274 

4, Guil foyle 2240 

5. Kur·k 2129 

6. de l'Ecluse 1996 
7. Nielen 1963 
8. van Hulst 1869 

11:-8�ïcië;-------1s60 
12. Barendregt 1853 
13. Lie 1844 
14. Vega 1843 
15. Nusink 1817 
16, Beaumont 1800 
17. van 't Kaar 1768 
18. van Dijk 1764 
19. Chryssostomi 1707 
20, Uiterwijk 1677 
21:-��n-Rië��ën--1670 
22. Kappelhof 1669 
23. Wijchgel 1610 
24. Tyb0ut ·1596 
25. van Schie 1586 
26, Zonjee 1572 
27. Knop 1 549 
28. Dirks 1530 
29, Corneliss W. 1512 
30, Mowitz 1491 

31:-Ëygën5r;öci ___ 14s1 
32. de Vreeze 1479 
33, Roos 1467 
34. Leijen 1466 
35, de Leeuwe 1435 
36. Corneliss H, 1427 
37. van Meurs 1397 

38, Leenders 1381 
39. Neidig 1364 
40. Silbernberg 1358 

41:-cië-vrIJë;----1327 
42, Bos 1301 
43, Frensdorf 1289 
44. Manuri 1275 
45, van Daalen 1237 

46, Kuyper 1228 

47, van Steden 1225 

48, Oranje 1219 
49. Hemmes 1218 
50, de Vos 1216 
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51. Bilderbeek 1 202 
52. v. Oostv, C. 11 89 

53, Berkhout 11 87 
54, Me_ijer 1179 
55. Schumacher 1146 
56, Reitz 1110 
57, Leviathan 1100 
58. Louiszoon 1097 
59�-Mû9----------1594 
60. v.Teeseling 1092 
61. Roes 1092 
62. v.d,Veen 1056 
63. GrDnbauer 1047 
64. vluck 1040 
65. v.d.Vliet 1038 

��:-�:���=��=:2 __ l�ll 
67. v.Rijn 1002 
68. Mollema 964 

69. Swaab 940 
70. Alberts 938 
71. Snieder 918 
72, v"Oostv.H. 872 
73. v.d.Berg 859 
74. de Vries 856 

7s:-��:-n;k;�-----842 
76. Paardenkooper 822 
77. Manoehoetoe 818 
78, Huang 814 
79. Stigter 764 
BO, Scherjon 710 
81. v. 't Riet 697 
82. v.d.Horst 688 
s3:-sp��n;--------668 
84, Visser 659 
85. mw. Hogenboom 638 
86, v,d,Gaag 626 
67. van Loo 624 
88. Jongebreur 
89. de Jong 
90. Samuels 
91. del Castilho 

593 
579 
477 
345 

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

Ons commentaar.: 
De hiernaast gepubliceerde rangordé 
g�eft toch niet de juiste stand aan. 
Wat_ is het geval? Er liggen op mijn 
bureau 21 enveloppen m�t afge�i;k�n 
partijen. Het dolste is,d8t de oudste 
de datum 16 september 1980 draagt. 
Dat krijg je als de w,l.soepel op
treedt. Volgens de reglementen moet 
hij 2 speler&,die afbreken in de e.v. 
ronde,waarin beide spelers present 
zijn,dé parti·j laten uitspelen. In de 
praktijk is gegroeid,dat veel partij
en vroeg in de avond worden uitge
speeld.Daarte�en is geen bezwaar.Maar 
dat sommige a·fgcbroken partijen maan
den lang blijven liggen roept om in
grijpen·. Daarom gaan we op dinsd.::iq 
3 maart alle afgebroken partijen uit 
de maanden september tot en met janu
ari,dat zijn er 15, bij de indeling 
invoegen. Worden ze v�6r die tijd 
uitgespeeld dan is dat winst, Er zijn 
er zo al 6,die zonder verder spelen 
beter opgegeven kunnen worden! Jammer, 
maar al te grote lankmoedigheid leidt 
ook hier tot een kleine chaos. 
Na deze tirade blijft er weinig ruim
te voor commentaar. 
Verrassend blijft het optreden van 
Barendregt en Lie,d8 opmars van Kappel
hof en in zekere mate van Wijchgel. 
Let ook op Tybout en van Schie.Zonjee 
zakt wat af• Wat te denken van Roos 
en Leijen.Het wordt tijd om aan een 
eindsprint te beginnen,heren. Van 
Steden en Oranje doen wanhopige po
gingen om hoger te komen, Hevig in 
opmars: van Oostv2en C. en Bilderbeek. 
Grünbauer pr9at nog steeds te veel. 
Hij kan beterJ Ook Mollema is aan 1 n  
opmars bezig. We missen op het app�l 
de laatste tijd: Pdardenkooper,Swaab, 

5paans,van Loo,del Castilho; Samuels ligt zich te verbijten, 
hij tobt met zijn gezondheid en wil graag schaken. 
De opkomst ligt de laatste tijd tussen de 65 Sn ·70 man/vrouw, 
We hebben toch betere tijden gekend. Zo was 75 ·aanwezigen 
geen zeldzaamheid. 
We spelen a.s. dinsdag de 22e ronde. Er z1Jn nog ongeveer 
12 ronden te gaan. Wie dus plannen heeft om een eindsprint 
te beginnen,moet nu starten. Twaalf ronden lijkt veel,maar 
de weken vliegen! Zet 'm op! 
Hoogste aantal aanwezigen: 2B oktober: 79 ! Een record! 
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BESTUUSRMEDEDELJNGENr"� 
==================== 

. nieuwe leden:' P.Mug - R.Kroonenberg - Chr.Beaumont - D.l•èviathan -hartelijk ,;elkorri! 

bedankt: L.B.de Boer (afstand) - C.J.Dusink (werk)' - R.�ardeman (werk)- A,W.F .Houbraken -

contributie: f 20.- per 3 maanden; gebruik de giro! 

AGENDA: 'di 10 feb. 
====== 

cz - Des/WGM 3 . · · - .. uw-. -vê-renig ing 
di 1 0 feb; 
di 17 feb. 
ma 23 feb. 
di 24 feb; 
ma 2 mrt. 
di 3 mrt. 
di 10 mrt. 
di 10 mrt. 
di n mrt. 
di 24 mrt. 

' ; 

PCW 2 - C5 
C3 - Probleem 1 
FSCRB 1 - C4 
C6 - Amr'oba 3 
Kömeet(adsp. )-C-adsp. 
Tal 2 - C1 
Abcoude 1 - C2 
C5 -•Raadsheer 
Weenink 1 -
C6 �· Nec.reba 

. . . .  
C3 

4 

2 

Ze rUimt zelfs 
Deed· u al iets 
Ja? 
Prima1 
Nee?' 
Denk· dan eens 

doet veel voor U•! 
uw stukken, bord. en klok 
voor uw ctub? 

aan ons jeugdprobleem! 

een C1-er keert terug 
van de kamp Tal 1-C1 

en dit is .1n C4-er,C5-er of C6-er 

drukwerk 

5.V.CAI55A 
ir. de Vassystraat 12 
1755 NC Petten 

• 

Q� 


