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Maart,d e maand van de  waarhei.d •. lfo voor C1 is h et doek voor C5 ook g evallen. Een 
nipte nederlaag tegen d e  Raads.h eer i deed de laatste kampio en worden. Sneu voor tea'mièider 
GrDnbauer,dat hij,die nog g e en eekele invaller gebruikte voor dei� w edst�ijd 2 man moest 
vervangen. Voor C6 gaat h et doek o, i. op 24 maart op. Nog 1 comp etitiepunt is nodig om 
kampioen t e  worden. C4 heeft 10 uit 5,maar moet op maandag 30 maart spel en. t egen no. 2, 
D es/WGM 4 m et 9 uit 5. Dok hier zijn 2 invallers nodig (h elaas) ;winnen is kampioen zijn, 
·5-5 b et ek ent ��n punt voorsprong houden, C2 verricht grot e

.
daden (net �ls Piet H ein) en 

C1 eindigde d efinitiet als no, 2, C3 ov ertreft zichzelf en staat ook no, 2, 
Uitgebreid kunt u l ez en over d e  clubcompetitie. Er was in dit nummer wat meer ruimte 

voor, Na 26 ronden lang no,1 g ewe est te zijn,werd P et ersma nu ingehaald. Maar, • •  hij komt 
i; erug ! 

Bij d e  
Van de 

schaakspel. 

wedstrijdverslagen 
hand van Kappelhof 

enkele opmer .k elijk e success en. 
e en 3 e  en l3atste artikel over 

Váoral op rek ening van C2. 
d e  geschiedenis V8n h et 

WG werden d ez e  maand w eer 5 spel ers rijker. Ruimtegebrek is er niet. D e  opz�t ·am d e  
niet-rok ers s en apart e sp eelruimt e t e  g ev en is mislukt,wqnt d e  ni et-rokers prefereren de  
g ez elligheid van d e  grote zaal. 

In de  s ectie p ersonalia feliciteren we erelid Broersma · met zijn 75e verjaardag,terwijl 
erelid Booyenga d eze maand 80 hoopt t e  word en.Gef eliciteerd! W e  wensen verder R eitz geluk 
m et zijn h erts el na d e  op eratie en we  w�nsen d e  Vr eeze sterkte in h et ziek enhuis,w�ar hij 
e en breukoperatie moest ond ergaan. Samuels wacht op beter weer om Caissá-waarts te -koinen J 

Zo,de tanden nog even op elkaar voor h et laGtste staartj e externe- en interne compe
titie. H et b estuur komt in april in extra-v ergad ering bije en. H ebt u idee�n,voorstellen, 
kom er mee  voor d e  draad! 
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6 .1 .01 
Caissa 1 - Weesp 1 
Omdat er verwikkelingen waren bij het afbre
ken en omdat we geprotesteerd hebben tegen de 
beslissing van de c.l. bij de protestkommis
sie (die ons protest mfwees) werd de laatste 
partij van l'Ecluse pas op 24.2.81 uitge
speeld. Resultaat remise,zodat de einduitslag 
5f-4t in ons voordeel werd. 

20.1,01 
KLM-Pegasus 1 - Caissa 3 
Deze wedstrijd werd afgebroken bij de stand 
21--4+. Op 24.2.81 werd uitgespeeld,omdat de 
tegenstanders behoorden tot het vliegend 
personeel van de KLM. Manuri en de Vreeze won-. 
nen en de Leeuwe speel�e remise,.zodat de eind
uitslag werd 3-7 in ons voordeel. Prim.a _ge.da an 

3.2.81 
Tal 1 - Caissa 1 
Deze wedstrijd werd afgebrqken bij• :d.e stand 
5-2. Petersma,l'Ecluse en Balder verloren en 
de eindstand werd 8-2 in ons nadeel. Tal 1 
heeft duidelijk béwezen de sterkste te zijn. 
H!"t kampioenschap kan Tal alleen maar ont
gaan als Tal 1 met b.v •. · 9-1 van N.West gaat 
verliezen in de laatste wedstrijd. Welke op
timist gelooft daarin? 

10.2.01 
Caissa 2 
Kurk 
Vega 
Beaumont 

7 ·Een wat aangeslagen Des/WGM, 
dat bovenaan stond,moest een 
nederlaag incasseren tegen 

1 
1 

van Dijk 7 
Chryssosto + 
Uiterwijk 
Wijchgel 
Dirks 0 
Mowitz 
Leijen 

0 
1 

no. 7,Caissa 2.Maar heel spor
tief zei de teamleider van de 
tegenpartij,dat Caissa prima 
gespeeld had!Waarvan akte! 
Beaumont speelde voor het 
eerst ffiee,maar was ondanks ziJn 
winst niet tevreden over zich-
zelf.Veg� maakte van z�jn b

pion een reus,maar Mowitz overzag mat in ê�n. 
Kurk hield zijn spel in evenwicht en van DUk 
wist een vervaarlijke pionnenstorm te houden, 
C hryssos had een t5� dnoodremise en met 3t-2t 
.ging Caissa voldaan naar huis. Een Des/vJGM-er 
Verklaarde: Ik heb hier al eens meer zo vre
selijk verloren, Na de hervatting wonnen Jan 

Leijen en Uiter�-.iijk,speelcie \� �chgel remise 
en verloor Dirks.Eindstand 6-4. Een prima 
prestatie van C2,dat zich hiermee iets uit� 
de degradatiezone werkte. 

10.2.01 
PCW 2 - Caissa 5 
Silbernberg + 
Bilderbee·k + 

: 5-5. 
es liet hier een zware 
steek vallen.Gelukkig had
den we een goede staart, 
die veel punten verzamelde. 
Nullen van Neidig,van Tee
seling en Grtlnbauer,die we 
samen toch wel op 2 punten 
hadden getaxeerd. Maar C5 
heeft alles nog in eigen 
hand als op ,10 maart de 
wedstrijd t.e·gen no. 1 , 

Neidig 0 
Meijer _\. 2 
v,Teeseling 0 

GrUnbauer 0 
Huang 1 
Berkhout 1 
Wuck _\. 2 
Manoehoetoe 

-de· -Raadsheer 2 -gespeeld moet-.-worden. 

17.2.81 
c3· - het Probleem 1 
GuiHoyle··· 
Barendregt 
Ç_�rn.eli-�seh W 

··Knop 
M�n4ri 
v,Riessen 
de Leeuwe 
Tybout 
v,Meurs 
Oranje 

za.2,01 
:FSCRB 1 - C4 : 

Lie 
Cornelissen -\.1 

de Vreeze 

+ C3 in· vorm. Een indrukwek 
-!:- . . kende rij punten. Alleen 
t Oranje ging de boot in. 

·t If1Vallërs Cornelissen W. 
.1 en .T.yb-out draaiden leuk 

1 mee. Leenders moest over� 
1 werken en v.�.Maas �leef 
t weg, r�lsof er naait_ in de 

clubkrant een agènda staE 
0 C3 staat oplens op de 2e 

plaats! 

3t-6t 
0 Vijf 
t nen, 

gespeeld,vijf gewr 
Niet te ge),oven! 

van 5chie 
Cornelissen H 0 

Teamleider van Daalen 
loopt voortdurend glim
lachend -rond. Maar • • • •  
30 maart Tl)oet nog komen 
Dan staat de wedstrijd 
(uit op maandag). tegen 

no. 2 voor de·deur.Win� 
nen betekent kampioen 2 

5-5 betekent de ·laatstE 

Bos 1 
Frensdorf 1 
Berkhout 7 
va� Daalen 1 
Kullper + 

wedstrijd winnen (van no, 8) en dan kampic 
zijn. Spanning genoeg! 

(vervolg pag. 3) 



.!LQ!:ill.. (vervolg) 

24,2.81 
C6 - Amroba 3 
Hemmes 
de Vrijer· .. 
Schumacher 
v.Dostveen C 
Vod�Vliet-· 
Snieder 
v.Dostveen H 
de Vries 

1 
1 
1 
t 
1 
1 
t 
0 

.;_3_ 

lii-2 
De strijd tegen nq. 2 is 
gewonnen. Uit nog_twee wed-: 
strijden moeten nqg 2 com- · 
petitiepunten wor�en ver
z·ämg!d-:öil:ï k8ri1piö81:f"-te wor
den, Dat kan in de thuis
wedstrijd tegen Necreba n 

op 24 maart a.s. In deze 
strijd tegen na.···2 ·was 

teamleider .de. Vries de enige,die me� lege 
handen naar huis ging, 

3. 3. 81 
Tal 2 - C1 :· 4-6 
-Beaumont 
Pe�f?.r.sma 
Pijpers 
Nielen 
I gnacia 
v. 1 t Kaar 
Roos 
v,Hulst 
dé 11 Ecluse 
Wijchgel 

10.3,81 

t 
1 
t 
1 
0 

·-·1 
2 

Vorig jaar werd van·îal 
_en Tal 2 ... v.etloren.,.mä.a.r zover 
liet C1 het d.it Jaar niet 
komen. Met deze overwinning 
werd definitief de 2e plaats 
bezet.Tal 1 mag de laatste 
wedstrijd met 1D�D verliezen 
om toch nog kampioeri te zijn,, 
Wij hebben in .tota.aI 37t bp 
en Tal 1 heeft er nJ.al 38, 
Tál onze fel_ici tatie·s ! 

CS - Raadsheer 2 : 4-t-st 

10.3,81 
Abcoude 
Beaumont 
Kurk 
Vega 
Chryssosto 
van Dijk 
Leijen 
Uiterwijk 
Wijchgel 
Mowitz 
v.Riessen 

C2 
1 
1 
1 
1 
1 
af 

1 
t 
t 

1-8 vl 
Abcoude,vorig jaar boofd
klasser,was nergens en ver
keert mede door deze-neder
laag zwaar in de zorgen.Of 

·- -moeten we zaak omkeren en 
·zeggen,dat C2 nu pastin de 
laatste wedstrijd�n,.��ar 

-·ware �a;d to�nt? De overwin-
ning op koploper Des/WGM 3 
was dus geen uitschieter. 
Teaml�ider va� Dijk vermoedt·, 

daf in de wagens van Leijen,Wijchgel �n van 
Riessen bossen haar van C2-ers liggen,omdat 
C2 nu · pas weet wat het waard is. De opmer
kingen 11hadden we maar van den beginne af'' 
waren:niet van de lucht.Niemand ging met lege 
handen naar Amsterdam terug, Leijen brak af, 
EéM pluim voor C2;dRt nu definitief uit de 
degradatiezorgen is, En naar een toppositie 
is opgeschoven! 

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

PERSOONLIJKE RE.SULTATEN EOf,IDSCOMP/ C1 
(alfabetisdhe volgorde) 

·1, Balder 
2. Bea utnont 
3.Chryssostomidis 
4.Dirks 

qes12. 
6 
1 
1 
1 

w. 
3 
0 
1 
0 

=· v. Ent. 
2 4 
1 0 t 
0 0 
0 1 0 

% 
67 

··de· VriJe:r 0 

Bilderbeek 0 
· De· wedstii]d van de. waarheid, 

Nog in geen wedstrijd had 
5.Ple l'Ecluse 
6,Guilfoyle 
7,v,Hulst 
B. Ignacia 

5 1 
2 0 

l 2 2 40 
2 0 1 ·-

4t Hemmes 1 
Neidig 1 
Berkhout 1 
Meijer 
Huang 
Wuck 

0 
t 
.0 

Grünbauer 0 
Manoehoetoe... 1 

C5 een beroep_ moeten doen 
op invallers �n zie daar: 
in deze belangrijke wed
strijd -möe-sten 2 invaller� 
ingezet word��·�ilb��nberg 
en v.Teeseling belden af en 
de Vrijer en Hemm�s. vielen 
in, Lang heeft C5 voorge-

9�v. 1t Kaar 
.1 D. Kappelho_f 
'11.Kurk 
.12,Leijen 
:1 3, Niel en 
14.Nusink 

7 
7 
6 
1 
2 
1 
6 
4 

3 
2 
3 
0 
1 
0 

3 
0 

3 1 64 
3 2 3t 50 
1 2 3t 59 
0 1 0 � 
0 1 1 � 

0 1 0 � 
1 2 3t 59 
4 0 2 50 

staan met 3-1,maar uiteinde- ·:15.Petersma 7 4 2 1 5 72 
4t lijk trok de .Baadsheer,dat behalve met 10 ,16,Pijpers 

spelers een_ schare supporters had meegebracht 17.Roos 
aan het langste end, We kunnen z eggen dat 't '1 B.Wijchgel 
een echte "ve.chtwedStrijd" is geweest tegen 

7 3 3 1 64 
5 0 3 2 1+ 30 
1 0 1 0 1 

2 -----------------------
70 24 28 1 8 38 54% --- ------- --- -------- --een sympatieke club.De Raadsheer 2 is nu kam

pioen en dnarmee hebben we de club gefelici
teerd .Het meest verbaast ons Mànoehoetoe,die 
in de bondscomp_etitJ.:e rustig énen scoort, maar 
in de interne competitie de 68e plaats in-

s+echts 4 mannen speelden alle wedstrijden. 
Gebruikt 18 spelers (teveel) 
Geëinigd op de 2e plaats, 

neemt.Fantastisch! 
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5 T A N D E N 
m::::=========== 

promotieklasse : 

1, Tal.1 6 5-1- 0 11 . 3 B  . K  
2. ·caissa 7 5-1-1 11 3'/t 
3, Tal 2 7 4-0-3 B 39t 
4, N,West 1 6 2-1-3 5 31 . 
5, · Weesp 1 7 2-1-4 5 34 
6, A'veen 3 7 2-1-4 5 31t 
7:-Ëï67vÄ5-3----7--2:1:4----5---2�--.,.-
B, de Pion 1 7 2-0-5 4 29+ D 

N,\fost - Tal 1 
Els/VAS .3- Weesp 

4t-4t 
5-3 (5-5) 

-4.,-, 

\ 

Inbovenstaande stand hebben we
.
de ·strijd 

tussen Els/V,\5 3 en Weesp 1 op 5-5 gehouden, 
Els/VAS 3 staat wel: met 5-3 voo'r,maar zegt 
zelf de 2 afgebroken parfjen te zullen ver
liezen, N,\'Jest ·hé'eft ··ar '4f 'bordpunt en komt 
dus zeker op 35f b,p. Verl�est N,West ___ dan ·. 
eindigèn er 4 teams me�· 5. punten. Nu. gAan 
de b,p • .  tel.len_ en dan trekt Els/VAS 3 aan ·'· . . . . .. . 
het korts·te end, De Pion 1,dat in de laatste 
ronde moar even met 8-2 van A '·veer} ·3 v.er
loor, is zeker van degrad�tie. 

Mocht Els/VA5 3 uit de wedstrijd .t egen' 
Weesp toch nog een t punt hale.n (je ku'nt ' 
nooit weten), dan degradeert A 1 veen· 3, 

1 e klasse B: 

1, Isolani 1 5 3-1-1 7 29 
2, Victory 1 5 2-3-0 7 2 Bt 
3, Des/vlGM 3 5 3-1-1 7 27 
4� Memo 3 5 3-0-2 6 27 
5, Caissa 2 5 2-1-2 5 23t 
6, Abcoude 1 5 0-3-2 3 22+ 
-------------------------------�--T-7, N1d3m 2 5 1-1-3 3 22y 
B, LCK 1 5 1-0-4 2 20 

Deze week wordt hier de 6e ronde gespe�ld, 
·Bovenin aen ènorme spà-nning. Caissa 2 is 
da<:1r. 11_sch_uldig 11aan. _d_9_pr Des/VJGM 3 een ne-.. 
derlaag toe te brengen. D.onderdag 12/3 . 

wordt Victory 1 - Isolani 1 gespeeld! Vic
tory 1 is nog ongeslagen! 
Caissa 2 moet nog spelen tegen Abcoude, 
waarvan u de uitslag vermoedelijk in dit 
nummer zult vinden en tegen N'dam 2. Er 
moet gEknokt worden om definitief uit de 
gevarenzûne te komen. 

:\ 

2e klasse D 
1 • Landsmeer 5 5-0-0 10 33t 
2. Caissa 3 5 3-1-1 7 26t 

. : 3. Els/VAS 5 4ê 2-1-1 ·�. 22t 
.. 4. A1veen 5 5 2-0-3 4· 26t 

5. Probleem 1 5 2-0-3 4 22 
6. Weenink 1 4 1-1-2 3 17 

5 1-1-3 3 20+ . 7. Pegasus 1 
s:-sï�t��v:-1------5---1:5:4--.,.-�2--�21f . . ' ' 

Els/VA5 

3e klàsse D 
1. ëaissa 4 
2, Dss/WGM 4 
3. Arnföba 1 
'4 i F5.CRJi 1 

5 ·- Weenink 1 

5 
5 
5 
5 

5-0-0 
4-1-0 
3-0-2 
3-0-2 

: 3t-4t 

c f 
1 0 ·34 

9 321' 
6 34 
6 2 

·5. Amst, toren 1 5 2-0-3 4 29-t 
6,. N'dam 4 5 1-1-3 3 20+ 
7, Weesp 3 5 1 -0-4 2 11 
s:-N-;\iièäf-3--------5---5:5:5-----5---11-

o·p 30/3 de. big match : 
, Iies/WGM 4 - Caissa 4 

'3e ."kllass<i A 
1. Raadsheer 2 5 4-1-0 9 33 • 
2. Caissa 5 5 3-2-0 ·8 281 
3, DVJV 1 ·5 3-1-1 7 291 
4 . •  f'C\v 2 5 2-1-2 5 251 
5, _Isolani 3 5 1-2-2 4 24 
6, MSK 1 5 2-0-3 4 2H 
7, A'veen 7 5 1-0-4 2 19 
a:-?��Eï��rn-3------5---5:1:4-----1---19-

Deze week wordt de 6e ronde gespeel 
Met op 10/3 de wedstrijd C5 - Raadsh,2 
Elders in dit nummer leest u of C5 het 
h�al t of niet! 

5e klasse 
1 , Caissa 6 
2, ES'BO 3 
3. Amroba 3 
4. Isolani 5 
5, Tal · 7 
6, Pr'óbleem 5 
7, ES 1 80 2 
8, Necreba 4 

5 
5 
5 
5 
5 
5 
� 
5 

5-0-0 
3-1-1 
3-0-2 
1-3-1 
2-1-2 
1-1-3 
1-1-3 
0-1-4 

10 
7 
6 
5 
5 
3 
3 
1 

C6 moet nog spelen tegen Necreba. 4 en 
ES'80 3, Winst op 24/3 op Necreba 4 bet 
kent kampioen zijn! 



&eschiedenis (3) 
Na de artikelen Geschiedenis 1 +2 wordt het tijd voor een partij Uit di� dagen1 �� fbr�Ulereh 
nog e\/en de verschillende gangen van de stUkkeh 1 die als leiddra·ad vbor de volg�hdil Otellih·• 
gen of partij gehanteerd moeten worden·i 
1. toren,paard en koning hebbeH dezelfde garig als hUjde rochads was er niet (invoering pas 

in ±. 1 6DO)j 
2, de pion mag slechth 1 Ueid voorLlit en �iomov�ei\.iil��R �b� dams l 
3. de dame 1 veld in slke richting (dUs zeor zwak)j 
4., de loper slechts 3 velden op de diagonaal en springt over stukken heen zonder ze te slaan• 
5, als .winst geldtt mat1pat of de_koning is van al iijn stukken beroofd,zelfs al heeft de 

tégenpartij 1 stuk over en . dszè niet en prise staat;het was niet belangrijk of diegeNe 
met het meer materiaal kon mat zetten of niet,. 

Noot! het is duidelijk dat de partijen zeer kombinatie-arm warenJ 

De openingjd{e �eB�eMfd deai �ordeh behoort fot het type Sayyal = stroom1vloed,riviero Het 
is interessant om iè z!en hoe vreemd de p{o��ênstelling er Uit ziet en hoe moeilijk het is 
om de zware stukken in het gevecht te brengen, 

1. g3 - g6 2,g4 - f6 3,e3 - e6 4, Pe2 - d6 5,Tg1 - c6 6,f3 - b6 7,f4 - a6 B, f5 (eih
delijk na B zetten het eerste gevechtGkontaktjhet openingsbeeld is duidelijk trager en ander& 
dan hu;het is nu begrijpelijk waarom men een.uitgangsstellihg Ta'biyat heeft ingevoerd. ) 
s"""gxf5 9,gxf5 - exf5 1 0, Lh3 - Pe7 11 j Tf1 - TgB (deze techniek kennen wo HU ook, 
open lijnen bezetten,ook het offer is geen onbekend verschijnsal;de stukkenontwikkeling 
staat op een laag pitjej) 12; Pg3 - Tg5 1 3; Lxf5 •. hÖ (Lc6 geeft geen dekking aan pion f51 
natuurlijk neemt het paard de zwakkere loper niet) 14i Lh3 - Pd7 15; d3 � d5 1 6i c3 � Dc7 
17, b3 - Ta7 1 8, C4 - Ld6 {het is jammer da� zoln sp�ong nu hiet meer gemaakt mag worden, 
het zou heel wat openingsproblemen hebben opgelost;) ·19, Pc3 - Le6 20, cxd5 � cxd5 
21 , d4 - Lf8 22, Tf2 - Dd6- 23, b4 - Tc7 24, Kd2 - 65 (op Lc4 kon 25, b5 met voordeel ge
speeld worden) 25, la3 - Pbb 26, Lo5 - Pc6 (als dit soort lopersprongen nu nog mogelijk was, 
kenden we het verschijnsel van de goede en slechte loper niet) 27, a3 - Kf7 28, Dc2 - lo4 
29, Taf1 - Tg6 30. Ph5 - Ke8 31,Pxf6+ - KdB 32. P�d5 - Tb7 33,TxfB+ - Kd7 34.Lf5+ - Ke6 
(leuk zo'n schaakje)· 35, Pf4 mat {het Vèld· e7 »mrdt ·door tc5-·bestr8ken, 

Deze partij is de oudste,die volledig bewaard is gebleven, 

�-g-E=�-�=�==��!;;�;=;���;!�!�;_;��· 
17 ma�rt - 27e ronde 
24 maart 2Be ronde 
31 maart 29e rondb 

7 april 30e ronde 
14 april voorronden snelschaakkampi,schap 
21 cpril - finale snelsch,kamp.schap 
28 april 31 e ronae· 

5 mei 32e ronde 
12 mei. 33e. ronde 
19. mei 
26 mei 

34e en laatste ronde 
-(yiering 30-jarig be•taan 

gezellige a vond . 
(\He heeft ideelln .voor deze avond?) 

Spoedig er mee
.

komen! 

BESTUURSMEDEDELINGEN: ==c=====cc====a===== 

nieuw� leden1 

welkom! 1 ! 

W.F.P.Bosschieter 
r"i, Bf!lak 
B.P05poormaM 
E,D,Eckstoin 
B.V.Eissos 

bedankt1 Ernst Dommershuijzen.- adsp. 
HArm Gunderrnan .- adsp& 

g_eborB.nt Simon Knop-zoon van äe trotse 
Voorzitter - 6 maart 1 981 
ouders en zusje gefe;l.iciteerd 1 

contrigvtie betalen? - zie het giro
nummer in do kop Van het blad� 
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De jeugd verliest! - -------------- ---

Micha Leuw dacht dat het zondag was. Micha Polak kon alleen "01shit!1 uit
brengen toen hij hoorde dat hij spelen moest, Willem Grünbauer reed pijlsnel naar de 
Coentun11el en tenslotte het clubgebouw van De Komeet in de Molenwijk nog voorbij, Om 
1 2  minuten over 7 stormden we binnen,de klokken liepen nog niet en na een wat school
meesterachtig praatje was het beginnen geblazen, 

Allemaal rustig en degelijk geopend, Alleen Marc wist al na de Ze zet van 
zijn tegenstander dat hij ging winnen (2, f4!),Micha Leuw verkeek (''ik verkaik me,zei 
hij later) zich op een near pionzetje (, • •  c6) en verloor een stuk. Peter verloor eerst 
een kwaliteit wat ontaardde in een volle toren.Dacht nog even pat te stuan,maar zijn 
tegenstander was het daar terecht niet mee eens. Michel Pankov vJist het ongeloovflij ke 
te presteren en door veel te lang nadenken steeds slechter komen te st3an om op zijn 
25e zet door de vlag te gaan, Marc en Micha wonnen recht toe recht aan1maar we moesten 
wel met een 3-2 nederlaag genoegen nemen, Het zal de laatste twee wedstrijden nog har� 
knokken worden om nog een beetje eervolle plaats te veroveren in dde 3e klasse. 

De stand is: 1. Nieuw West 
2, Komeet 
3. A'veen 4 
4, Caissa 1 
5. FSCRB 1 
6. A 1Veen 5 
7, Amstel 5 
8. VKVC 1 

(� 1 UB J__J 

(bijgewerkt 
t/m 10,3,) 

1,  Pijpers 
z. Petersma 
3, Guilfoyle 
4. NiGlen 
5. Kurk 
6. Ignacia 
7. Beaumont 
8. van Hulst 

2789 
2740 
271 1 
?666 
2662 
2607 
2458 
2384 

11, Vega 2320 
1 2. v, 1t Kaar 2263 
1 3. Liu 2196 
14. de l'Ecluse 2150 
15, van Dijk 2144 
16. Nusink 2121 
1 7. Kappelhof 21 03 
18, v.Riessen 2068 
19. Barendregt 2062 
20. Knop 2043 -- -- --- ------- -- -----

21 . Chryssos 
22, Roos 
23, Uiterwijk 
24. v.Schie 
25. Balder 
26, Leijen 
27, de Vreeze 
28, 1-Jijchgel 
29, Tybout 
30. Mowitz 

31 , de Leeuwe 
32, Zonjoe 
33, Cornel.1-J, 
34. Spoorman 
35, Dirks 
36, Eygenbrood 
37. do Vos 
38. v.Meurs 
39. Frensdorf 
40, Leenders 

2038 
2029 
2025 
1 965 
1 962 
1 962 
1 938 
1 918 
1 889 
1 843 

1 825 
1 802 
1797 
1777 
1771 
1 733 
1 703 
1 681 
1677 
1 676 

4 
5 
4 
5 
4 
4 
4 
4 

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

8 
8 
6 
6 
4 
2 
0 
0 

41 , Manuri 1 639 
42. de Vrijer 1 61 4  
43, Hemmes 1 61 2  
44, Berkhout 1607 
45, Silbernberg 1582 
46, Bos 1 562 
4 7, Neidig 1 550 
48, Cornel,H. 1 545 
49, v,Steden 1504 

��!-�����=------���� 
51 , Oranje 1469 
52, Reitz 1454 
53, Schumacher 1 4 18 
54. Bilderbeek 1 418 
55. v,Daalen 141 4 
56, Mug 1 365 
57, Louiszoon 1365 
58. v.Oostv, c. 1326 
59, Bosschieter 1 3 17 
60, v,d,Vliet 1316 

1 5t 
1 5  
1 1  
1 4  
1 2  

8 
6 
3t Frans Oranj1 

61, Snieder 1 2  
62, v,d.Veen 1 2  
63. lfock 1' 
64, Balak 1" 
65, v,Teeseling12 
66, Roes 12 
67, Grünbauer 12 
68, Manoehoetoe1; 
69. Leviathan 1 ;  

Z�!-�=������:g_�! 
71. v,Rijn 1 · 
72. Swaab 1'  
73, Eckstein 1· 
74, Eisses 1· 
75, Mollema 1' 
76, Alberts 1 
77, de Vries 1 
78, mw, Deken 1 
79, v,Dostv,H, 1 

��!-����g------� 
(vervolg pag. 7) 



CLUB (vervolg) ----
81 • v.d.Êlefg 
82. Visser 
83. Vod.Horst 
84. Pa3rdenkp 
Bo. Scherjon 
86 . Stigter 
87. van Loo 
88. mv.1. Hog enboorn 
89. Jongsbreur 
90. Spnans 
91. de Jong 

903 
889 
870 
864 
848 
843 
739 
739 

. '728 
717 
716 

-7-

Ons Cömmentàur: 
We hebben dit keer wat meer rüimte.Dat·verheugt ons. We beginnen 
met te constateren,dat Peiersrna 26 rbnden lang de''meute11heeft aan-

· ··�evo�rd en nu is hij ingehnald: V�n Hulst �ersloeg hem in die 
26e ionde en Pijpers nam door een ov�r�inning op Guilfoyle de lei
ding. De heren bovenin gaan nu beginnen ann hun 3e ontmoeting en 
Peters�a is nog lang niet kanslöos�De nrs. 1-6 staan betrekkelijk 
dicht opeen en dat gaat de zaak inte�essant maken.Maar laten we 
no. 7 (Beaumont) ook nog even in de gaten houden.Plaats no. 8 

92. ·s.3mûels 593 

is nu voor van Hulst,maar er zijn kapers op de kust. De daveren
de overwinning van C2 op Abcoude hes�t de C2-ers heel wat punten 
opgeleverd. Oe 11Ecluse,Nusink en Balder (C1-spelers) zijn wat 
afgezakt.Kappelhof .en Roos komen als een wals aandenderen om 't 
verlo�en terrein te hérove�en.Laten we ook even op Lie letten,die 

93. dc;l Custilho 381 
===================== 

volgens zijn zeggen snode plannen heeft.Of 't lukken ±al? Op plaats 24 verbaast ons van 
Schie.Hij is nu aan e�n botsing met de sterk�n toe�·Hoe zal dat aflopen?Wijchgel en Leijen 
komen ook wat bij,mear er zullen overwinningen in plaats van remises moeten komen. En of de 
buren bereid zijn àls slachtschapen op te treden • • • .  ?? Tybout (C4) gooit ook goede ogen. 
Zonjee zakt wat af en nieuweling Spoorman (ex-kopmen van LCK 1 moGten we ook in de gaten 
houden� De opm�rs van de Vos is begonnen,maar stijgen gaat moeilijker dan afzakken. Frens
dorf verbaast zich over zichzelf (39 !)Leenders,Manuri en de Vrijer staan te laag. Manuri 
is teleurgesteld over zijn optreden in de clubcompetitie,m�ar hij vergeet dan,dat we in de 
contreien 30 - 50 een zware middenmoot hebben. Hemmes scoort er lustig op los en 5ilbern
berg probeErt zich boven water te houden. Crawlen gaat iets sneller. Van Steden st3at te 
laag,maar h8�ft het ook moeilijk met die zware middenmoot� In de groep 50-60 zien we 
Oranje (???),Mug,v.Oostveen C.,v.d0Vliet.Van D�alen gaat teveel met vakantie. Ook Schumacher 
is hier binnengGslopen. In de groep 60-70 ontmoeten we Snieder (die zeker hoger komt),van 
Teeseling,die te weinig l<omt),GrDnbauer,die nog niet genoeg heeft v211 bizarre openingen( 
o.a. g4) en dus nogal& eens op z'n kop krijgt en ManoEhoctae,eon uitnemend vechter in de 
externe competitie. De nieuw2lingen Bal�k en Leviathan moBten nog wat acclamatiseren. 
l�e naderen nu de ondErste regionen,waar men elkaar br��f een kopje kleiner maakt. De Jong 
is ook ze2r ontevreden over zichzelf .Onze nestor,die in februari 80 werd,v2cht nog als 'n 
20-jarige,iet� wear ja 3lleen maar respekt voer kan hebben. D8 vrouwen in de club,hel�as 
maar 2, kunnen bBter. Ook vel8n onderin,die het schaken als eEn aangename bezigheid beoefe
nen. Dat zeggen ze tenminst2. Maar als ik merk 1102 blij ze zijn met eBn overwinning en gauw 
gaan rekenun hoevael plDatsen ze gastagen zijn • • • . • •  ja,dan zie je toci1 het oude vuur! 

Elders in dit num�er een n3uwkeurige �genda van de interne b8zigheden0 U kunt dan ook zien 
hoeveel ronden we nog te gaan hebben in de clubcompetitie. Het is ons nog onduidelijk wie 
uiteindelijk de clubkampioen gaat worden. Wel zien we nu aJ. gebeuren dat er stra!<s veel 
teams r1ieulJe gezichten gaan tellen. En dan denken we allereerst aan C1� 

E. 

P.S. We hebben nog wat ruimte om de gedachte van enkele spelers door te geven� Zij 
vir1den,dat de clubcompetitie iets te lang duurt. Ze denken-aan 30 ronden. Wie 
hierover oolc wel eens heeft nagedacht,geve zijn mening door aan de w.l. 

P.S,(2). In de nieuwe kast vindt u geen notatiebiljEtten,afbreekenveloppen,uitslagen� 
briefjes. Al deze papieren bescheiden vindt u bij de w.l. n��st zijn tafel. 

P.5.(3) In de nieuwe kast hebben we een extra klokk8nplank late� aanbrengen& Fabrikant: 
Scherjon,die onmiddellijk bereid was de handen uit da mouwen te steken. Hulde! 
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Agenda: 
dinsdag 17 mrt. Weenink 1 - C3 
dinsdag 24 mrt. C6 - Necreba 4 
maandag 30 mrt. Des/vJGM 4 - C4 
dinsdag 31 mrt. C.adsp.- N.West adsp. 
dinsdag 7 apr� c2· - Nieuwendam 2 
vrij dag 1 0 apr. A1veen 7 - C5 
dinsdag 28 apr. C3 - A 'veen 5 
vrijdag 8 mei A5veen-adsp. - C-adsp. 
maandag 11 ·mei · E5'80 3 - C6 
dinsdag 12 méi C4 - N,vJest 3 

einde bondscomjlleti tie. 

Telefoondienst, 
Gaat bij u 1s nachts de telefoon ratelen? 
Schrik niet,de w.l. is aan de telefoon;hij 
wil u er alleen maar even op attenderen,dat 
u het schaakmateriaal vergat op te öergenl 
Kosten zijn er aan deze Caissa-service niet 
verbonden. 

drukwerk 

,; 
Materiaalkast "1 

Sedert enige tijd hebben we een andere ka�t 
ter beschikking, Een kast,die pp slot kan, 
Eind februari is er twee keer ingebràken in 
het kerkgebouw, 
Bord,stukken en klok ophalen en weer'opber-
gen in die ka$t, . 
All� papier�� besc�eiden,notatieformJlieren1 
afbreekenveloppen,uitslagenbriefjes vindt u 
op de tafel naast de w.l. 

De materiaalkommissaris wil de kast graag 
netjes houden, Er is Mn plank beschikbaar 
voor de borden, é�n voor de stukken en drie 
planken voor de klokken. Gcioi s.v.p. de spu. 
len niet door elkaar. 

·�et s,v,p, een defecte klok nooit in de k 
terug. Inleveren bij de w.1 • .  Dan kan er wat 
aan gedaan worden. 

mevr. / dhr, 

s.V�Caissa 
ir. dé Vassystraat 1 2  
1755 NC Petten 


