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\Ve zijn wat vroeg met het aprilnummer. In een kader hier- ,,_:_. ....... -.�-"� 

onder de aankondiging van de strijd om het clubkamp

. 

ióenschap � 
snelschaken cp 14 en . 21 april a .•. .  s. Iedereen moet weten,dat dan' ! 
de tlubcompeti tie stilstaat. . 

Verder steken we de vlag uit .voor C6,dat kampioen werd. r 
Gisteravond inde Hemrnes het be�odi�de halve puRto Aan teamleider Rob de Vries en zijn 
medespelers onze gelukwensen! Met die ene kampioen moeten we het dit jaar doen,want ook 

OP 14 APRIL Qa,s,dinsdag) EN OP 21 APRIL (een week later) 
verspelen we het clubkarnpioenschap snelschaken. De gewone club
competitie staat dan stil. Wie mee wil doen,moet z·ich voor 0" 10 
uur bij de w.l. gemeTcl . . hebben, \He later komt,zit er naast, E.lke 
speler krijgt 10 minuten. Eén partij duurt dus maximaal 20 min. 
Iedère deelnemer krijgt op de 1e speelavond een stencil met de 
voornaamste speelbepalingen0 Wie wel de eerste avond beschikbaar 
is,maar niet de 2e ci�6nd,moet dat meldene Er zijn vele prijzen! 

ons aller C4 liet 1t liggen en· kreeg van-Des/WGM 4 een stevig pak slaag (2-B). 
Zaterdag 11 april doen 3 vijftallen mee aan het Paastoernooi snelschaken in de Wethou
der Verheyhal,georgeniseerd door de SGA, Oskar Ignacia heeft de zaak voor Caissa geor
ganiseerd. Succes! 
C2 sloot de comp�titie· af:met een d�verende zege op Nieuwendam 2,dat daardoor vermoede
lijk tot degradatie veroordeeld·wer-d, 
De. elubc:o11q�'Ëtitie telt ria de 9e:publieeerEle stenel F1ei:J 4 roF1deF1. 
En nu maar lezen! E, 



17.3.81 
Weenink 1 - C31 
Guil foyle 1 
Barendregt 0 
Knop 1 
v,Riessen 
Manuri 
de Leeuwe 
Tybout 
Le end ers 

, T 
t 
1 
t 
1 

2t-1t 
Een forse overwinning op tn 
bejaard team. Barendregt 
was de enige,die met niets 
huiswaarts toog, Maar,aldus 
B, ,als ik verlies,wint het 
team. Waarvan akte! 
De staart scoorde 4f uit 5. 
Ook invaller Tybout scoorde, 
invaller Cornelissen Wozelfs Oranje 1 

CornelissenW1 
een éên,al moest hij er 1n 

keer voor teruggaan. Dat tekent d�· doorzit� 
ter. C3 heeft nu nog êên thuiswedstrijd v'oor 
de boeg. 

24.3.81 
C6 � Necreba 4 : 
Hemm�s .... "t 
v. Oostve:cn c. 1 
Snieder· 1 
v , d,Vliet 1 
Schumacher 1 
v,d,Berg 0 
v.Oostveen H, 0 
de Vries 0 

4t-3+ 
C6 ka�pioen.M�ar ook dat 
heeft··��n ���-iijd�n··��;��. 

\·gehangen, Necreba kwam met· 
'-6 i.pGv. 8 man en we heb

ben dus 2 punten cadeau . 
gehad. Bij het afbreken 
was de stand 4-3 voor C6. 
Hemmes maakte aan alle on-
zekerheid een eind door · 

na de hervatting een reffiise te scoren. 
Teaml�±der R ob de Vries en zijn mannen har-
telijk gefeliciteerd! 

30.3.81 
Des/WGM 4 - C4 : B-2 
Lie t 
de Vreeze 0 
CornelissenW. . t 
van Schie .0 
Silbernberg · 

Bos 
0 
0 

Cornelissen H 0 
Frensdorf o· 
van Dnnlen 0 
Kuyper 1 

Na 5 overwin�1;nge1,1 IJU �dan 
de wedstrij:d van de waar
heid. Tegen. het geweld 
van Des/WGM 4,dat verleden 
jaar door C3 tot degrada
t;i:e was veroo-rdeeld, kon 
C4 niet op, De wraak was 
zoet! Alleen Kuyper zorg
de voor een 1 ,voeg daar 
de rem{ses van Lie en Cor

-nelissen w.· bij en 0eder 
waren we uitgepraat; Des/WGM 4 zal ·zeker in 
de lnetste ronde niet struikelen en kampi-
oen worden. 

C2 - Nieuwendam 2 
Beaumont 
Kurk 
van Dijk 
Vega 
Chryssostomi 
Wijchgel 
Leijon 
Ui terwij k 
Mowitz 
Dirks 

1 
1 
t 

af 
1 
1 

af 
0 
1 
1 

( 1 ) 

( 1 ) 

6-2 Vl. ( B-2) 
De laatste wedstrijd 
van C2 tegen het in 
degradatienood verke
rende N1dam 2 (zie de 
standen). Deze laat
ste moest punten bin
nenhalen. C2 moest haar 
sportiove plicht doen 
en deed d at ook.Vele 
goede p�rtijen,maar 
pas tBgen het eind van 

de avond stroomden de ·�n�n binneno Vega en 
·�a� Leijen braken af;VoQa · staat duidelijk 
gewonmin1 J�n· vcior 753. · Wë ·rekenen op 8-2, 
JammeFen "èJver ·verloren wt1dstrijden hoeft 

•niet mèe:i; Dit zeer sterke team had bij . .:Y�'?.!:t"�J!-.1.J;?.!1� YC?l:b�tj;Lg .. q_pkomen zeer hoge ogen 
kunnen gooien. Wie er kampioen in deze af

·deling ·wordt :i:s ";og ondUidelij k 

· --·- ····- · ·-·--·-x•x.;;.x.;:.:x.:..x -x -x -x-x 
BESÎ.UiJR'.SMEDEütLI NGEN . 

Nieuwe leden: 
'' dto.· heren: Geerlings,Buys,de Vos C,vd Zwaard 

ha+tl'lijk welkom! Met deze 4 komen we dot 
seizoen op een aanwinst van 20 nieuwe leder 

l. v., m. o_�ze _ _ oproep om medewerking kunnen w� 
me!den dcit 70 lciden zich beschikbaar heb
ber. gesteld om te helpen bij de jeugd, ter 
wij� van 80 leden een voorstel is binnen
gekomen hoe we ons 30-jarig bestaan gaan 
vieren(L6 mei); het bestuur zal omstreeks 
K(:;!rst. _,deze enorme papierlawine van aanmel
dingen verwerkt ·hebben, 

De =edacteur is door Zijn voorraad uitge
wer�te partijen hoen. Wie eon aantrekke
li.;'Ke partij gespeeld heeft melde zich! 

He� bestuur denkt zorgelijk over de komenc 
sne:schaakwedstrijden. Nog steeds menen d• 
sne:schakers,dat rammen op een klok ver
plicrt is. Dat ··schijnt bovEOndien aantrekko 
kracrt op nnderen te hebbeR. Bedenk,dat 8( 

klok !n deze·tijd· tientallon guldens kost . 



STANDEN 
promotiekiasse: 
1. Tal 1 7 5-2-0 12 - 43 K 
·2;-ë;i88;-1--------7--5:1:1--11-:-37f 
3. Tal 2 7 4-0-3 B - 39f 
4. N.West 7 2-2-3 6 - 36 
5. Wsesp 1 7· 2-1-4 5 - 34 
6,A1veen 3 7 2-1-4 5 - 31t 
r;--Ëïsliiiis-4-------7--2:1:4---5-:-29- D 

B. de Pion 1 7 z ... 0-5 4 - 29f D 

1 e klasse B: 
1 • Caisss 2 7 4-1-2 9 - .40 
2;-18ëï8ni-1-------6--3:2:1---s-:-34-
3. Victory 1 6 2-4-0 B - 33f 

4. Memo 3 6 4-0-2 B - 33 
5. Des/vJGM 3 6 3-2-1 B - 32 · 
6. LCK1 6 1-1-4 3 - 25 
7�-iibëë�;;-1-------6--5:3:3---3-:-24-
s. N 1dam2 7 1-1-5 3 - 2Bf 

De kampioen in deze afdeling zal komen 
uit de nrs 2 t/m 5. De bordpunten zul-
len de doorslag gaan geven. De 1 e plaats 
van cz zal slechts 2 dagen stand houden. 
Op 7/4 Memo 3 - Victory 1 
Op 9/4 I sola ni 1 - LCK 1 
Op 13/ 4 Dcs/vJGr1 3 - Abcoude 

Ze klasse D: 
1 • Landsmeer 6 · 6-0-0 12 - 39 K . 
2�-ëëi888-3--------6--4:1:1---9-:-34-
3. Els/VP,5 5 6 3-2-1 0 - 33 
4. Probleem 1 6 3-0-3 6 - 31 t 

5, A1veen 5 6 2-1-3 5 - 31t 
6. Pegasus 1 6 1-1-ti 3 - 27 
7. -v·1EBnink 1 6 1-1-4 3 - 2t, 
s�-siët�rvrt-1-----6--1:0:5---2-:-26--
C3 heeft nog �én thuiswedstrijd tegen 

Amstelveen 5 op 28/4 

3e kl9ssc D: 
1. DE5/vlGM4 6 5-1-0 11 - 40t 
2�-ëëi888-4--------6--s:o:1--10-:-36-
3. /\mroba 1 6 4-0-2 B - i:1t 
4. FSCRB 1 5 3-0-2 6 - 27t 

5. ,\mst. toren 1 5 2-0-3 4 - 29t 
6. �liew;cndam 4 5 1-1-3 3 - i 9t 
7. Weesp 3 6 1-0-5 2 - 13t 
s;-N�w68ï-3--------5--5:5:5---5-:-11-
C4 heeft nog é�n thuiswedstrijd tegen 

N.West 3 op 12/5 

3e klasse J\: 
1. de Raadsheer 2 6 5-1-0 11 - 38t 
2�-ë.;iss�-5--------6--3:2:1---s-:-33-
3. DWV 1 5 3-1 -1 7 - 34 
4, PCW 2 5 2-2-2 6 - 3Dt 
5. Isolani 3 5 1-2-2 4 - 27t 
6, A 1 \men 7 6 2-0-4 4 - 23t 
7, M5K 1 6 2-0-4 4 - 23t 
s�-p;�b1�;�-3------6--0:2:4---2-:-24-
c5 speelt op 10/4 da laatste wedstrijd 
uit tegen A'veen 7 

Se klasse: 
1 • Caissa 6 6 6-0-0 12 - 34 K 
------------------------------------T 2, E5180 3 5 3-1-0 7 - 25y 
3, Isolani 5 6 2-3-1 7 - 2)!5 
4. Tal 7 6 3-1-2 7 - 24 

5. Amroba 3 6 3-0-3 6 - 22 
6. Probleem 5 5 1-1-3 3 - 16 
7. E5'80 2 6 1-1-4 3 - 18 · B. Necreba 4 � Ü-'1-5 1 - zot 

C6 kampioen!! 
tegen ES'.80 3 

Rest nog �6n uitwedstrijd 
op 11/5 

Wie de plaatsen van de diverse Caissa
teems op eon rijtje zet,zal het met on� 
eens zijn dat we een voortreffelijk sei
zoen achter de rug hebben. Niet 6�n team 
lager dan een 2e pleats op dit moment. 
Aanvankelijk zag het er near uit,dat 
C4,C5 en C6 kampio2n zouden worden. Maar 
ja,de leatste loodjes wegen het zwaarsto 
Met ��n kampioer1 zullen we tevreden mcie
ten zijn. 
Wie in dit nummer de stand van de club
competitie doorneemt z3l tot d� ontdek
king komen,dat de tecims het volgend sei
zoen a3n kracht gLlwonnen zullen hebben. 
MF.lar dan zul er van meet -af aan mEt vol
ledige te8ms,zondGr invallers,gespeeld 
moeten worden. 

Er is noq een klein staartje bondscompe
titie te spelen. C3,C,1 en C5 willen wel 
knokkEn om de Ze plaatsen vest te houden. 

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

f 20.- pe� kwartaal 

gcm.giro 4602882 gebruikèn! 



HOE ANDEREN OVER ONS DENKEN. 
1 n hst clubblad van Het Probleem vonden we een beschouwing van de wedstr.iJd c'.(-Probleem 
d.d. 17/2/81: ·. . . .  - . . ···' . .. . . 

rie. i:lame. in· riàt. grijs geruite ·pack h<oheerste de a1r'ond.;· Eerr·yo1Sti'e1<t ·alëih tëgÈJnwoc:ird,:lgs 
dani8 ,_aan 0.i.èl:- scherpe blik keil nietS en niemand ·a.!1"t.�wam. H�aI:. onderkoelde cha;cme sl�ui"drrde 
oyer het V6:rSti1ç1e mannengezelsçhaP_,da·t met gespleten g�\(_pe,I. ens· van deemoed en. welbe
.hag·en haai· g'èmoedelijke maar doelg'B_richte bEvooç)d�flg ond�;r_g.ing •. · Ach" • • •  waar vindeJ1 we 
zo 1 n van riat:Üre intell!hgent_� .-

.�.p!-"J_�n�elbare dame c\_i�. het vqsik" ratelende' murmelende _poms 
uit"barsteriêt8. schaakvolkje· a'p . d9_z._e W_ijze in de ·pai.Tn_ van··i)·�:rar��h-Eüid"îri "trBnce BuSt-·.· Çaissa, 

.-.-�e . . :Muz-e,-w8_: h�bben -haar··-i:eer-"f.?�o-nd�rd ! - . . . __ 
Na p�z� ode gf:lat de schrijver O.},ltar de -�edstrij d schrijvEJn. 

GROOTMEEST\]1.LJK (1) 
Alonzo Morphy werd geboren in 179.8 te Charleston, zijn i'!fstamriiing was Spaans,Zijn vader 
emigreerde. aaQ_ het eind van de 1 Be·.·o_euW- · uit Madrid naar de n_ïe:u·we wereld, Amerika .'Alonzo 1 s 
jeug.s·speelde"�i�h··hoo·füzakeliJk·ef·.i:n·0·Nsw OrlEans,w.aar hij rocnten studeerde ·�n latei: 1n 
gezi!3.� ·;echter. w�s. Hij huwde KX.eol_in: Thelcide Carpenier,1:-1it hün"huw�lijk kw!TICTen-.:3 nRkÓme
ling�n,t.vse zone n Edward en Paul- en. 88� dochter Hs.ls.r.i.a;Alonzci .l eurde. "1.1 e . dri"· het··· sd1ake n. 
Bij Pau·l sloeg . d

.
it sterk aan; hij ontvi�g onderricht ( ciók. later r· van sen oom: van Alçinzo, 

Ernst. M.Órphy. In het volgençle, parÜjtj � laat zoon Paul· zijn v·ädsr zien hos je nu eigenlijk 
schakbn .most doo·� hem vakkundig af· te �lachten. Hij maakt: hierbij handig gebruik van de 
volgende motie�e�: 1. tijd 2. penni�g ·3. lokking �4• offer 5 .  dreiging 6,open lijnen 
Îeontre�eling ·s:aanvoer reserves 9. �laatsing, enz. · 'Evansgambi�t,Nsw Orlsans· 1B4� 

1. e4 - e 5  2, Pf:i - Pc6 3.Lc4 ·- Lc5 4. b4 (het kenmerk ·Ven·het Evansgarnbist,dit is 
hst plaatsen van de loper en.tijd-motief) - Lxb4 5 .  c3 - Lt5' 6, .. d4 � sxd4 7,cxd4 - Lb6 
B. o:..o - Pa5 (een zet van t.vijfelachtigs waarde) 9, Ld3 - d5 (beter is d6 uf P.e7 ) 
1 o.'' sxd5 - Dxc\5 (de dame heeft zichzelf naor d5 gelokt en wit verkrijgt hierdoor aanvals
sn�lheidl. 11,La3 (om de koning in het midden te houden) - Le6 12. Pc3 - �dt 10 • .  d5 ( ! )  
(

.
de inleidings�st tot de onderscheidend� aanvall wit . .. o.pent ... alIB�:lijnen. en . . heeft. hiervoor 

2 pionnen geofferd, dis weldra hun vruchten afwerpen) - Lxd5 fbet.er 'ms Lg4) 14. Pxd5 • -
Dxd5 (vcior de Ze keer) 15 . Lb5+ (lokt de dame even Liit' het ce·ntrum) - Dxb5 16.Te1+..: Per 
1'7. To1

. - Da6 (orn dame verlies te vermijden) 1B. Txs7+:.. K.fB 19;· Dd5 •. Dc4 20. Txn+·- KgB 
21. Tf8++ mat, 

Paul Charles Morphy werd geboren op 22 juni 1837 in New OiJ;.e ans,Toen hij deze partOij 
speelde was hij .dus 12 jaar. Hi.Î loe.rdto hst spel t..a.rn:i . . hij .1 CLjaär, .. was; hij. ·.maakte in .dé·· 
ve'r_st:teken 2 jaren wel enige vorderingen,zo te zien. 

Viktor Kortsjnoi merkte eens op: het is goed om zo'n 20 - 30 pórtijen van Morphy uit 
het hoofd ·te leren; het zal ;zi_Çh lonen. Ik zou zeggen: begin vast met dez2,1rJant er. volge n 
et �og een paar. 

\1. K<Jppelhoff 
Terug naa.Lilll 
wedstrijd Tal 2 - C1 m:' v. 1t Kaar - zwart: Plijter .. 
Alwaer wit,het zit me Wel mee. De beste man,die tegenover me z1.·t;begint te vragen of i�� 1 n 
rating - heb. Nou,nee;i..k beri me er in elk geval niet van bewust:ï·\-Ïee j.:1ar in Ctl\f nog geen· vo:_ 
.punt tegen Tal.Zelfs twee maal smadelijk weggeschoven. · · • 
1. s4 - c5 2. Pf3 ..o Pc6 3. Lb5 (liever qeen uitgebreide thoci+ie) - .tl.� (mEiastal wordt" g6 
gespm'.ld,soms ook e6l 4. Pc3 - e6 5. 0-0 - Pge7 fr.Tef -.-Pd4.:··· . î,Lc4 -· PE:ç6_, · ffrd3····- L'eL(1 

(Ik zat al 2 zetten lang V8rlskksrd naa� p unt d5 te kijken;aangewËezen Wf!S Pxf3 ." Dxf3 _- Pd� 
Dd1 ,gevolgd door Ps2 en c3,waarna wit prettig spel heeft;maar · ja • • •  ) 2 .• Pl<<=L4-.:.:....s.:<.d4.. (beter 
Pxd4) 10. Pd5 ( !) - exd5 (anders blijft zwart met een slechte loper en een ontwikkelings
achter�zittsn) 11. exd5 :_ PdB 12 .• Lg5 - f6 13. DeL- Pe6 (gedwrmgen;op Dd6 volgt 



steeds Lf4+ - d6 bv 130 Dc5 14. b'l - Dxb4 15, Tb1 - Dc5 16, Tb5 •. Da3 17,Lc1 - Dd6 
18, Lf4 ! en wint), J4, dxo6 - dxe6 -15" Lh4 (niet Lxe6 - Lxe6 16. Dxo6 - Dxe6 17.Txe6 
Kd7 !  17,foe1 - Lb4i 15,0",Kf7 . 16. f� - q6 (wat anders tegen c:2 dreiging f5?) 
17. f5! - qxf5 18. H1 - Ld7 19" Dh5+ '- Ko7 ?D. Txf5 -�.fil21.l (nu is h<ct meteen uit; 
beter is ThfB dan 21, Tae1 - TaeB ,22, Dg4+ - KhB 23, Th5 dreigt DgG 23,Tg8 2·1 .De4 en "int) 
21 .• Df7+ - Kh6 22,Lg3 - ThgB 23, Lf4+ - Tg5 2�. h•> - DdB 25, l<f2 (1'•cakt de h-lijn vrij 
en mat is niet te vorhinderen) zwart geeft opo R"v. 1t Kaar 

SCHRALE TROOST 
Dinsdag j0l. werd in ons clubgebouw �én van de -2 beslissingswedstrijdsn gespeeld om tt 

�ersuonlijk kampioenschap van Amsterdam .. Witt (Dcs"WGM) speelde met wit tegen v�Doorn{Nieu
wendam). 't W8rd een mooie spannsnde partij,ma3r tegen de 40e zet ovErzcg Wit de 2anval 
van toren en dame op veld f2 ;h�j werd pardops mat gezet. Ook KNSB-Epclers zijn �iet on.
feilbaar. Het W3S een droevig einde van een prachtige partij, En daarvoor zit je dan 1n 
hele avond ingespannen te schaken. 

�NELSCHAAKKAMPIOENSCHAP 

Voor· de niessten is alles gesneden- �osk� Maar voor onze''nieuwelingsn'' evan een paar 
regels ever dit snelschaakfeest� Elk jaar verspelen we in april of mei liet clubsnelschaa�
ka1npioenschap. Verleden jaar werd Oskar lgn�cia kampioen,mAar we vErmoeden,dat er dit 
jaar kapars op d2 kust zijn. Van tEvoren opgeven is niet nodigo v�n icdureen,die R�So 

dinsdag komt wordt aangenomen dat hij meespeelt o Voor. d_e voqrr:orid_en ___ word<::n alle spelers 
over diverse poules 0eidcield,sioik--E� �wak�er en zwak daar elkaar. �gn d� hand van de ve�
kregen punten worden de eindpoules vastgesteld. Don komen alle sterken bij elkaar en zo 
naar bcnciden tot de groep der zwaksten� De eindpoulos spelen de 28 avond. Voor elk� eind-
pouls zij� zeker 4 prijzen beschikb�ar. Een poule bestaat uit 8 spelers. Wie in eindpoulc 
A. komt sp�elt om het k3mpioenschap mee0 

De spseltijd bedraagt 10 minuten per part�j p6r soon. Een partij duurt dus ongevemr 
20 minutGn. _Er worden 7 partijen per avond . �9.�_spe_El_c;J_" 

V:>nzulfsprGkend houden VJE Ge"n strakke organisatie aan0 Wiu er on1 B.10 uur niEt is,kFl.n 
niet meGr meedoeno 

Wie alle8n de e2rsta avond kan EpGlen,maar de 2c avond vcrhindord is,knn die 1e 3�on6 
gewoon m�edocn,maar !1ij moet de w�l� wel eve� melden: ik kan volgsndc week··nieto 

Wie 2ll2en de 2e e�bnd spelen. ka�,moet afwachten of hij die 2� avond ingedeeld kan 
worden. Meestal lukt dat wel,maar ciErgelijke sp�lers spelen niet mEo o� dG prijzen� 

Icdcrcan,die de 1e avond binnEnkomt,!1a31+ m�teen bij de w.l. Ean stencil met de re
gels,kijkt of zijn ncGm gcnot�Erd wordt. 

't Wordt �un mooilijke 3Vonrl voor de kantine omdat de mensen steeds �8Tl p�2ats wisselen. 
U hoort op dE speelavond wel hoe W8 é�n 2n ander regelen� 

Niet iedereen is snelsch38k-minded. Verl�den jaar hadden we 50 deelnemers. De vreug
de is 2ltijd groot,o�dat de dolste situaties zich voordosn. 

Wc rekenen weer o� oen grot� belangstelling! 

GEDELEGEERDENVERGADERING SGA 

Op 23 april a.se kom�n de afgevaardigden ven de verenigingen bijeen.D3t gebeurt twee keer 
per jaarq Er staat een vocrstel op de �gendi om bij bondswedstrijden de bGzoekende club 
aan alle onEven borden wit en aan alle onev�n borden zw�rt te gevenc Houd je een vaste 
bordvolgorde aan,dan krijgt b.v. een speler aan bord 1 bij de thuis;rndstrijdcn altijd 
zwart en bij �8 uitwedstrijden wit. Caisse zal v66rstemm�11 ... : 



Nieuw�weffit ean punt afgepakt! 
�----,.------------- .... --··-------

Kenneth zorgde voor de long'3_:tg p��t:ij _ _  '_en_.�fge
.
ns pok wel -de spenneridste·, Hij 

wist zowaar een gepromov�èrde 
. .  
p:i.

_
o.n

. 
t.cl ··vgrschrilkCri, m8ar · had te· weinig pionnen, die hard 

genoe9. lie pen. E_en moo�e ·partij"spe_clde'n onzo-. .Mich·c:r's en hun winst wns ooi� bijzonder 
overtuigend. Poter, die zo graag oen bekende ·aan _-het·. vierde bor·d wildL: ontmocten,kwam wel 
wat van eah keude kermis thuisc Maar hij speelde ook wel wat erg slordig;dacht hot waar
schijnlijk op zijn slofjes te kunnen wdnnen. Marc kwam voor het eerst in zijn carri�re 
mot een remise uit de bus. Eigenlijk hc;bben we Nieuw-\fost laten glippen. Als Peter wat 
stevigor had Eiangepakt en Marc had ·îneens weër. iett· moois op het: bord gnkregen,dan • • . •  " 
Maar ni�t alzo; niettemin toch ·ee·n ·.leuke ·prest.at ie-.. 

Marc 
Micha Polak 
Micha Le uw 

j_ 
2 

1 
1 

rn :de onderliri9e�· i:>t-and·· :�-e�1f18tj�;t"· niet veel·: çlc beidq- Mich 1 s en Peter 
·bovenaan ·en dan. oon hóM6le 'tijd niets .. an dan komBn Konneth,R enó en 

Michel P·ankov. 
Peter 0 
Kennoth 0 

Allemaal prettige 

De laatste wedstrijd is tono i\mstelveen. § op, 8 mei. We gaan 
met de bus of met do auto,dat zoeken \.Jö:-npfj�'W81 Ul.t. " Wie mee 

· · '  ···.;,il · doen aan hd snelsch�ke
.T1 ip clo club, z·�µls. mrngekondigd in 

·dit Caiss���mm�r,kan zich�biJ"mij .opgevu� •. 

Paasvakantie! 
. . . .  

Frans 
- :.,_ ..:. 

ST1\ND CLUBCOMPETITIE 

1 • I gnacia 
2. Potersma 
3. Kurk 
4. �Jielen 
5, Beaumont 
6, Guil foyle 
7 .  Pij per� 
80 v. 1t Kaar 

3148 
311 [Î 
2977 
2959 
2910 
2888 
2881 
2853 

11. van Hulst 265 9  
12. Knop 2628 
13. van Dijk 25 57 
14. Vega 2509 
15 . Nusink 2459 
16, Lin 245 4 
17. Chryssostomi 2447 
18, v,Riossen 2445 
19. Wijchge l 2428 
20, Darendregt 2369 -- -------------------·-21, do l'Ecluse 2340 

-22. Loijen 
23. Kappelhof 
24. Roos 
25 . de Leeuwe 
26. Balder 

2330 
2289 
2289 
2259 
2245 

-
.... 

27.de Vreeze 2191 
28.Tybout 2156 
29,Uiterwijk -2127 
30,Spoorma.n · 2.121 
3î�v;n-sëhië---2109 
32.Cornel,W, 2074 
33, Mowitz 
31\.de Vos"�. 
35 ,Dirks 
36. Eygenbrood 

2040 
2005 
1987 
1945 

37,Leenders 1943 
38.van Meurs 1903 
39,Manuri 1901 

��:.�::..�::��=::---���� 
4'i ,Frensdorf 
42.Zonjee 
43,v,Steden 

440V. D3alen 
45, Berkhout 
46.Bns 
.4-7,• Hemn:icas 

_t, 8 "'�·Dranj_.e 
. 49 ,Neidig 
5 0.Cornel.,H •. · 

1868 
11337 
1 820 
1 819 
1808 
1805 
18.01 
1727 
1718 
1697 

----------------�--

... - - - -

.5 1 •Kuyper 
. 5 2. S·ilb ornberg 
5 3,Schumacher 

1691 
167 9  
1666 . 

5 4.Reitz 1646 
5.5 ,Snieder 1587 
5 6,Bilderbeek 15 67 

. 5 7  , Wuck 1565 
5 8,.L.ouiszoon 15 52 
s9:ii:oö8fii:-ë;-1539 
6 0,Mug 1532 

61 , Bosschiet'r 1532 
6 2,v,c.Vliet 1521 
6 3,Grünbaue r  : 1456 
6 4,v,o,Veon 1455 
65 .Leviathan 1448 
6 6,Balak · 1422• -�----�------------67.R oos 
68,de Vos c. 
69.v"d.Zwaard 
70, v . -T ee·seling 
71.Eisses 
72.�bnoe hoetóe· 
73;(\lbBrt.s 

'74, Molle ma c 

11\09 
1390 
1390 
1376 
1373 
1344 
1310 
1285 ' ---------·-- --------

- ·- - - - - -

75 ,v.Rijn 1280 
7 6 ,Geerlings1245 
77.Kronnenbg1241 

78,Swaab 1180 
79,Eckstein 1167 
80,Buys 1165 
81 ,Huang 11 / 
82,mw. Deken 1128 
83,de Vrie s 1110 
84,v,Oostv.H 1103 
85 ,v,d,Horst 1000 
86.Stigter 996 
87,Visser 994 
88.v,d.Berg 981 
89,Pa3rdenkp 959 
90.Scherjon 929 
91.mw,Hogenb. 90[ 
92.do Jong · ·87f 
93.van Loo 821 
_94.Spaans 802 
95 ,Jongebreur 77E 
96 ,Samuels 64� 
97,dol Castil 44ï 
===�============= 



CLUBCOMPETITIECDMMENTAAR 
======================== 

Bij het begin van de 30e rond�,die .. j.l. dinsdag verspeeld werd, stond Fotarsma. weer boven� 
aan. Onzs voorspelling is uitgekomen. Hij ken Echter in die 30e ronde zijn plaats niet v�r
dedigen, omdat hij geveld is door iSchia�.We hopen,dat hij er spo�dig weer bij iso Ignacia 
nam de kop over na een afgebroken partij van Kurk te winnen en t2gen Niclen remise te spe
len. De voorzitter nam Guilfoyle ondsrhanden en won. Wie er strak� mBt de clubkampioens
titel gaat strijken is nog onzek�·r, \;Je hebben nog. 4 ronde_n- te goed" Van 1t Kaar is in op
mars. Beau�ont moest 2 remises toesta�n tegen Nielen en Ignacia. Van Hulst spant zich in 
om de aansluiting te behouden,maar runner-up Knop zit 'rn op de hielen. In die 2e groep ve
le bekende gezichten,die hun puntentotaal dinsdag j.l. na de wedstrijd tegen ·Nieuwendam 2 

weer wat opgevijzeld zagen. Op 22 komt Leijen aansto_rmen. Roos zien VJE helaas weinig de 
laatste weken, Balder b�gint weer iets bij te komen. In dezs g�oep ook nieuw-kamer Spoor
man en Tybout,die van de Vos 5.won, Geen klcinigheidJ Uiterwijk heeft het moeilijk • . Hij 
moet nog al eens Een tegenslag incasseren. Dirks en Mowitz tronen te laag. Laat van Schie 
ook maar schuiven,hij zegt weir.ig,àoet veel! 
We kunnen wel zeggen,dat hEt blok 20 � 50 een_ hard b1ok iso Wie daar doorheen wil,moet van 
goede huize zijn. Velen,diG proberen Er doorheen te barsten krijgen de kous op de.kop. 
Zonjee is zijn he�l goede vorm kwijt. Hij.moet nogal ee�s in het zand bijten. Van Steden 
is ook wat van slag en ook Oranje speelt te wisselvallig. Op 52 komen we Silbenberg tegen, 
die betere jarGn gekend heeft. Snieder is in opmars1maar moest in de 30e ronde de roep van 
Harry Cornelissen:''tot hiertoe en niet verder'' aanhorene Vanaf no 56 tot hst eind een vrij 
stabiBlo zaak, Men maakt om en om elkaar af. Dat geeft weinig perspectief. 
De groEp spelers telt nu 95 r:ian/vrouw. De opkomst blijft draaien om de 67% oftewel 2/3 van 
het gehe.Gl. In cie agenda kunt u zien wanneer de laa�ste 4 ronden gespeeld worden. 

Tenslotte nog Even iets over ons materiaal. In de n�euwe kast kunt u altijd zien wat de 
bordenplank,destukkenpl2nk on de 3 klokkc.nplanken zi:n. Smijt dan 2lsjeblisft niet de hele 
zaak door elkaar. Gebruik ogen en BcrsenS en WGet da� wat waar moet zijn. Blijf voorts 
van de allerbov�nste plank af. D�ar staat niets wat ,odig is. HEt is eon koud kunstje om 
er een grote troep van te maken. Zo,en nu maar hcpe1 dat i8der�en dit l�est en er naar 
handelt. 

Pers o ... llêli� 
Een leuk briefje gehad van ons Erelid Bocyenga. Wc habben hem in hat vorig nummer gcfeli
liciteerd met zijn 60e verjaardag,ma�r we li2pGn 5 �aar achter. Hij is 85 gBworden,waar
van akte. Deze man rijdt nog st�eds auto en dat is 3en hele prestatie! Onze bEstc wensen! 
Vlug nog GVen een groet naar ons oudlid SchEnsema,d�e in het bEjeardenhuis TwiskErland 
in Twisk bivakkeErt 

Reeds bij u bekend? 
Assia�,pseudonicm voor da letterkundige Heinrich Frecnkel schreef ondor d�ze na9m enige 
schaakboeken: Ein v�rgnOglich�s Schachbuch en nog eer vergnDglichus Schachbuch. L8uke 
boeken om door te lezen. Assiac is dE ornkaring van C2�ssa! 

Kent u de Arche-Noah-val,��n dbr bekGndste vall�tjes Jit de openingstheoric,die ontstaat 
na de volgGnde zettGn van de Spaanse partij: 

1. e4 - e5 2. Pf3 - Pc6 3.Lb5 - a6 4. La4 - d6 5. �4 - b5 6, Lb3 - exd4 
7. Pxd4 ? - Pxd4 B. Dxd4 - c5! 9. �d5 - Lc6 10. Dc6i+ - Ld7 110Dd� - c4 dag loper! 



AGENDA 

10 april 
14 ,cipri,l 

: 21 apr.il 
·:2B april 

8 mei. 
11 mei 
12 mei 
26 mei 

--
-

A1veen 7 - C5 
v�or.r�nde. Snelschaa k'karnpioc.nschap 

2e ronde snelschaakk1mpidenschap 

C3 - Amstelvenr 5 
ABvtrnn adsp •. - Caisaa adsp. 
E5'80 3 - C6' 

C4 - N,lfast 3 

- via�ing 30-jarig bo��aan 

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

1;--· 

AGENDA CLUBCOMP( 

2B april - 31e ronde 
5 mei 32e ronde: 

12 mei 33e ronde 

19 mei 348 en laatste ronde 

Gaat u vGrhuizen? 

Vul dan op het postkantoor een formulier 
, iÎ1

.
; alle· post, word.t dan naf.lr het nieuwe 

: adr7s _ gestuu.rd __ � 

MEDEDELING 
De stand van de clubcompct.itie 1 zoals dis in di,t n�mme� is afgB<frukt 1 zal niet 11iezelfdb 

zijn 1 als die waarmee we ,de 31' e ronde, beginnen, C5 speelt op 1:0/. 4 1;m de. punten dan behaald 
moeten nog wà:i:den to,egevoe9d + 1./3 voor allen,die die :1 De a.pril niet hebben gespeeld. 

drukwerk 

s.v. Caiss8 
ir. de Vassystraat 12 
1 755 NC Petten 

dhr / mw, 

�' 
' 


