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Weer een vlag! Caissa 4,dat na de zware nederlaag tegen no.2 (Des.WGM 4) kansloos 
was voor de titel,was zo vriendelijk ïn de laatste ronde te verliezen van Amroba. Dat 
Amroba heeft ons dus een enorme dienst bewezen! Daaevoor onze dank! Ji1 
Caissa 4 komt hierdoor het komend seizoen met C3 in de 2e klasse � . 
te spelen. 

��7 
We zijn uitgespeeld in de bondscompetitie, Terugzien bete- / ;::::: <'' 

kent constateren,dat we een prima seizoen achter de rug hebben. r··�-�/�;--
Twee ke2r een 1 e pla2ts, tl.vee keer een Ze plaats en twe� keer een _,..,,- :-::· 
derde plaats. En 3ls we dan zien,dat we dit jaar in de breedte � 3.. ... - :� 
aanzienlijk sterker zijn geworden dan zal dat het komend seizoen 11 '-......��-�·/' 
wat worden. 

De l�atste ronde in de clubcornpetitie is gespeeld. Naast rl'�� 

het behsalde snelschaakkampioenschap (3e keer) was Oskar Ignacia I �� 
ook in do clubcompatitie de sterkst•. Ook 3a keer. Ook daarvoor · / // ·��7f 
steken we de vlag uit. 

}(-� "' Na de inspan�in

. 

g even relaxen-. Op 26 mei houden we een gez�'
. ;

: ;: .. 

lige schaakavond om ons 30-jgrig bestaan te vieren. Wat er gedaan , --· 
wordt leest u in dit nummer. . · J 

Op 2 juni is er ruimte voor het uitspelan van afgebroken. / 
partijen,terwijl dan ook de zomerkompetitie begint. In de maand juli zijn we gesloten. 

ïn dit nummer voorts de persuonlijke resultaten in de bondscompetitie • We blijven 
van rnening,dat er toch.teveel invallers gebruikt moeten worden. Een gunstige uitzondering 
was C6 en ook C5 kan er mee door. Bekijk moar eens hoeveel spelers hun 7 wedstrijden heb
ben gespeeld! Hierin is C5 kampioen! 

De teamleiders hebben zich weer goed ingezet voor hun teams. Zij zijn toch wel een 
goede steun voor de wedstrijdleider. Die w.l. dankt de teamleiders voor hun inzet! 

.�ls 1t effe kan ook in dit nummer de eindstanden van de bondscompetitie. 
We weten nu al,dat Cl in het volgend seizoen als tegenstanders kr1Jgt: A'veen 2, 

(gedegradeerd uit de KNSB), A'veen 3 en A'veen 4 (gepromoveerd), 
E. 



J_.4.81 
faissa 2 -
Beaumont 
l<urk 

Nieuwendam 2: 8t-1t 
1 
1 

Er moesten in deze wedstryd 
nog 2 partijen uitgespeeld 

van Dijk 
Vega 
Chryssos 
Wijchgel 
Le ij en 
Uiterwijk 
Mowi tz 
Dirks 

t worden. Leijan won telefonisch 
1 en Vega,omdat zijn tegenstander 
1 niet verscheen. 
1 Met een denderende overwinning 
1 besloot C2 de reeks wedstrij-
0 den. Matig begonnen,maar een 
1 geweldige st�x±• finish. 
1 

10.4,81 
A 'veen 7 - Caissa 5: 6-4 
n. o" 0 
Bilcerbeok 1 
3erkhout + 
Neidig 0 
Huang 0 
�luck 0 
Meijer 1 
Grünbauer o 
Manoehoetoe 
5nieder t 

Teamleider Grqnb9��� i� . 9 ê � · 
�...iend een 2antal spelerq :SL�f'J_ 
zijn team op te �a.l,en ,, !l;iJ -. ' 
Silbernberg aangekomen hmorde 
hij dat deze verhinderd was. 
5loof j� maar uit! Aizo moest 
C5 met 9. man spelen, Silbe·rn
berg is nadien nog niet op de 
clu-b verschenen, om aldus een 
potje vierendelen te voorko-
men. _Er 1-aij doo:r."dit voorval 

een zekr;:re matheid over het tê'am; dat er op 
bogen kon het meest vo,lledig� spelende team· 
te zijn. C5 werden slechts }-bverwinningen 
en 2 remises gBgund. 

.? ],_i.,Jll 
I�issa 3 
Guilfoyle 
Knop 

- Amstelveen 5: 6-4 

Baren dregt 
v.RiessGn 
f'-'1anuri 
de Leeu\.ve 
Leenders 
v.Meurs 
Oranje 
v.Schie 

1 2 
+ 
0 
1 

+ 
+ 
0 
1 
1 

Barendregt verloor gelukkig, 
want,zoals hij zelf zeg�,als 
ik verlies,wint het team.E� 
dat klopte als een bus. Vier 
énen en 4 remises leverèn 
6 punten op. Van Meurs kreeg 
minder d3n hij verdiende.Maar 
ja,die tijdnood, 
C3 is met deze overwinning 
op de 2e plaats ge5indigd, 
hetgeen teamleider van Ries

sen en zijn team een gelukwens oplevert! 

11.5.81 
E5'80-3 - Caissa 6: 5}-2} 
Hemmes 0 Kampioen C6 heeft zich 
n.a. 
v.Oostveei:-i 
Louis zoon 
n.a. 
v.Oostveen 
n.o. 
de Vries 

c 

H 

0 
1 
1 
0 
+ 
0 
0 

geblnmoerd, Drie spelers 
bleven weg. V,d.Vliet 
schijnt zelf maar een in
valler aangewezen te heb
ben, die niet kwam en die 
ook niet speelgerechtigd 
was. Van de Berg kon niei 
en de 5 spelers,die we 

belden, konden ook niet. En van no.3,Schu
macher,weten we helemaal niets. Nee,het 
geheel was een kampioensploeg onwaardig. 
Het gevolg was een denderende nederlaag. 
Voor 3 ES'BO-spelers een bedorven avond. 

]2.5,81 
Caissa 4 -

.Lic 

.·de Vr·eeze 
Cor.nelissen 
Tybout 
v.Schie 
Sni<föer 
v·.Daeiie'.n 
Bos 
F rensdorf 
Berkhout 

N,West 

1 
r '.W �T 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
'. 1 

3 9 -1 

N.West verscheen met 
· 7 �an �� gaf dus 3 pun 

6�dea� .• Misschien de 
et�af Ooor de wedstrij 
hierboven? Het leuke w 
dat Amroba Des,WGM 4 � 
verslagen, Dit laatste 
team bleef op 11 punte 
staan en c4 had er 10, 
De 9-1- zege bracht or 

op . 12 punten en • •• Caissa 4 is ook kampiof 
Teamleider van Daalen en zijn mannen gelul 
gewenst.! 
Deze wedstrijd was de luetste competitie
wedstrijd �an dit seizoen • 

HOE DEDEN WE HET? 

C1 2e plaats 
C2 3e plaats 
C3 2e plaats 
C4 1 e pláats (kampioen) 
es 3e plaats 
C6 1 0 plaats (kampioen) 

Een prima seizoen! 
----------------------

contributie: gum.giro �602882 tnv C�iss� 
--�-------------------



Uiterwijk 
Dirks 
v"Steden 
B_eaumont 
Barendregt 
Leendsrs 

.. -V "Riessen 
Guilfoyle 
Lie 
Oranje 
5ilbernberg 

Caissa 6 
·_ H-emmeEJ. .. 

v.� Oo-s.tveen C" 
v·: Oost veen H. 
de Vries 

. v,d,Vliet 
· v.d .. Berg . 

Louis zoon 
Snieder
de l/rij er 
v"C.Veen 

,._ __ _ ' . 

2-2-2 
1..:0-2 
0-2-1 
3-0-0 
2-0�0 

2 0-2-0 
2 1 -0-1 
1 0-1 -0 
1 0.-0-1 
1 0-0-1 
1 O-G-1 

5.0% 

70-]î:1•�:20 = 58% 

7 5-1-1 
7 6-1-0 
7 2-4-1 
7 2-G-5 
6 5-0-1 
5 2-0-3 
4 2-1-1 
2 2-0-0 
1 1 -'0-0 
1 1-0-0 

5333:7:13 

79% 
933 

; 577� 
293 

' 84% 
403 
623 

683 

< 
(J 
>-< 

"' 
(J 
rl- ' 
" 
:J .. 

°' (J1 
n 
::r LÀ- c 

1 3 
om ' 1 n · 
-" ::T : 

m 
>-< . 

0) •• 
"' ?,'?... 

Kuyper 
Tybout 
de Boei:: 
Corneliss�n H 
Neidig 
Bnkhout 
Eilderbeek 
Grünbauer-
Silbernberg 
Snieder 
v.Teeseling 

Caissa 5 
Berkhout 7 5-1-1 79r:fe 

Bilderbe�k 7 2-3-2 503 
Grünbauer 7 2-0-5 293 
Huàng 
Manoehoetoe 

. 7 3-2-2 577o 
7 . 4-2-1 723 

�.ieidig 
\<Juc k 

7 2-2-3 57% 

7 3-1-3 50% 
5ilbernborg 
v,TeeseÜng 

6 2-1-3 42% 
5 2-2-1 60% 

Hemmes 1 1-0-0 
Snieder 1 D-1-0 
de Vrijer 
Meijer 

1 D-D-1 
7 3-0-4 433 (sorry) 

75-29:15:26 = 523 



x 

x 

x 

EINDSTANDEN 
promotieklasse: -
1 • Ta 1 1 7 . 5-2-0 1 2 - 4 3 K 
2�-ë;;:i;;;;;;:-1-----7--5:1:1--11--:-377 
3, Tal 2 1 4-0-3 8 - 39T 
4. N.West 1 7 2-2-3 6 - 36 
5, Weesp 1 7 2-1-4 5 - 34 
6. A'vaen 3 7 2-1-4 5 31t 
1:-Ëïs/iïÄs-4----7--:2:r�:r---5--:-29 o 
80 de Pion 1 7 2-0--5 4 - 29f D 

2e klasse D: 
1, Landsmeer 1 1 7-0-0 14 - 45t K 
2;--ëäiäsä-3---�--5:1:1--11--:-4ö-
3. Els/V,\S 5 7 4-2-1 10 - 3Bt 
4, Probleem 1 7 4-0-3 B - 33. 
5. ;\'veen 5 7 2-1.;.4 5 35t 
6/7 Pegasus 1 7 1-1-5 3 - 2Bt 
6/7 Weenink 1 7 1-1-5 3 -· 28t 
a:---s.îöïä:tii:tï-r-1-·1:5:5---2--:-30.f D 

3e klass& A: 
1. Raadsheer 2 7 6-1-0 13 - 46t K 
2:-nwv-1---

-
----7--5:1:1-

-11--:-42-
3" Caissa 5 7 · 3-2-2 B 37 
4, PC\' 2 7 3-2-2 B - 36t 
5, l\';1e�n 7 7 3-0-4 6 - 33 
6;» r�ïani· 3 1 1-2-4 4 - 32t 
jj ijsi 1 ·< · 7 2-0-5 .4 - 2gt ---�-i-r--------�-----�-------a--�-
s,;..-Pr&e aef!'·:>-· ·te ··D-i1c-\;·· 2 ··� ·<;o; D 

•' �. ' . -, ' ," . . �· ' : 

1 e klasse B: 
1, Isolani 1 · 7 4-2-1 10 - 40-! 
2;-Mëiiiö-3--------.,.7,,.--5:ö:2--15-:-39-

x 3, Caissa 2 7 4-1-2 9 - 40 
4" Victory · 7 · 2-4-1 8 - 37t · 
5, Des/\;JGM 3 7 3-2-2 B - 34-! 
6., I; be oude 1 T 1-3-3 5 34-! 
1:-crn:-r---------··7---1:;:5�--3-:-21if 
8. Nieuwendam 2 7 1-1-5 3 - · 28t 

Je klasse D: 
x 1 • Caissa 4 7 6-0-1 12 - 45 

2:-ïiëäïwGM-4------7---5:;:1--î'f-:-44-
3, Amrota 1 7 5-0-2 10 - 48 
4, FSCRB 1 ·Î 4-1.;.2 9 - 4n 
5' Amstel toren .. 7 · 3-·J -1 7 41 
6, Nieuwendam 4 7 2.;.1-4 5 - 33 
7. vleesp 3 7 1-0;.;.6 2 ·- 1 st· 
-------------------------�---------r 8, N,West 3 7· 0-0-7 l1 - 142 
5e klasse: 

K 

D 
D 

.K 

(pr) 
(pr) 

D 

x 1. Caissa 6 7 6-0-1 1 2  - 36t K 

2:-Ësïso-3-------�7---4:;:2---9-:�34f 
3; Isolani 5 7 3-3�1 9 3Dt 
4.Ta17 7 4-1-2 9- 30(+1) 
5. Amrora 3' 7 4-0-3 8 - 28 
6. erobleem 5 7 2-1-4 5 - 23 
1; Ë5,;ïl0 4 î 1. -1-!ii .3 - 1� (+l) 
a; Necre!ba".t· ·. t- ·-ti;1.�6 .. · · :J ::-t# 
'-· � 

�'<n:gqiep seizoen;· dat··rnogen we !terust zeggen;:-2:x la< plaats - 2 x··2e p'l:iiats -'·2:x -'.Je plaa' 
C9is901 1· ',een goe.t1e. 2e· plaat à ashtér Tal 1 , dat de eerste piomotiewèds'erija heêft gêwonnen 
Cqis9a.-2 liet in.de 'ehste 3 wedstrijden 5 van-<le 6 punten liggeCi;om.,dàEti'na 8 tfrii· 4 de 
vqllè _-winst te pakker>; .1solani ·1 Gièrd ·hier op bGrdpunten kampioen\! Cahêa 3 kcrn· het ter 
fi�CHèri<ö "Landsrliëéi i niet tiöiwiil!ken en wc;rd ��� g;;ë�e tweeci�; 'cai�§;.; ;,-��k����· �;;- de 
nederlaag .·tégen ho • .. 3 Des,/vJGM--4 ·niet· m�er op het kampioensc�ap. · Maar·z±�, dit team· stl:ui 
keltjW,�� _d�.strijd tegen Amroba 1 en C?issa 4 k�eêg -�et k�mpioe�s�hap op een presente�r·· 
\;ilaaèjB-•.dn6iin·ctè.Lfätste,wedstrijd .N,\>iest 3 11ret'·9;,.f't·e ·verslaan. Caiss@ 5.heeft ronden 
l.àng- .b�Ce.n.@�� "g-@Sitaan, ffiçar . . ggk ·-Ri�r ging de �trijd --teg-�n no" -2 , . tÏ.e --R-a;ci;hee:C.:·2 ;: -verloi-en 
Tàch' r)og - een le1:-1lÇe �e-_.f).:\.aai$. é'aissa 6,onze eerSte kampioen,was" e-en e�nh�id

. 
LoP d� iaatE 

wedsttijd na\ en'.ber.Öiktc daardoor mede een leuk re��itaat, 
· · -

� 
W!e iQ. dit nuffimsi ë:le ·�l_ij st T,llet" pu;soonlijke resUl t�t�ii çigorr:ieemt ,·Ziet �·Gt�t toCh "m�a·r h�eJ 
...,éinig ts�m§pele�s hun.7 wedstrijden hebben gespe�ld: In C1 - 4; in czi°.3; io C3 � 5; 
i�-C4, - �fiD C5 .. - 7-!(!; in c6 "4 (van de B). "Natuurlijk moet iemand wegens ;ie\<te we: 
s.sP.s --�-·'{·ff�S:è-ek :·:lçitSn.-.tj;.3.a.n1,maa� -eÓk-��i-s je diegenefi"rdi� "6 ·;weès-t-riJêe-Á--p-l!'�sëOt:"wa-ri;;n T�i' bi.j 
9àat te11e�, kame -n ·we ·ta"ch tot e·en vrij haa9 invá11e�sPercenta9e·: ·" .- � · . · - " 

Ook vo�r ·hBt kome,n.de $eizoeo gaan we weer een &nqc.i�t�- h6ucten, wi.� ___ wel en 11ie. �iet __ aa(l de 
bón-Ps.wstlStri.Jctl.e�-'�-wi1 .d��r.,:i-ln-e!flen, "oP: -dit. rrioment �l:et- _'.··h�t--e� ·-na-a-� --uit.,--dai ,.W.� kÓI])s�d- :-�è;i.zoe 
�et 7 tGams g.3an __ deel(!e.rhen" 
Da indeling voor ·de ·kcmrendc promstiekbsse is al duidelijk.We mogen aanFlemen,'d1tt îal 1. 
tiaar 'da KNSB verdwijnt; .. De 8 teams worden dan: Caissa•·1 .; Tal 2··...; N,Wes·t'.î - Weesp 1 -
;\·tv gen 2 <,j, 3 + .4 .'en: Isc>lani 1. -B.:iide laatste team9: zij.n gepromoveerd,;i.it de fe klasse. 
lnveên 2 komt uil; de-KNSB terug, Komend seizoeii :méjg\ln ·de rirs. 1 en 2 >tte..motiéw�dsjlrijdE 
�:�ëiên:· vooi pi.�a�sing ;in �de ;KNS:B; Dat wordt wat Î ! ,, -

. , 



CLUESNELSCHAAKKAMPIOENSCHAP =========================== 
Voorronden: 14 april; aantal deelnemers 59,een nieuw record! Ingedeeld in B poules. De deel
mers werden ongeveer gelijk in sterkte over de poules verdeeld. Slechts 4 ·Spelers behaalden 

·een 100% score: Ignacia,Roos,Vega en de Vos s. Omdat er poules van 7 en van B spelers waren, 
werd het scoringspercentage berekend,zodat voor de -2s ronde een lijst opgesteld kon w�rden 
in %-volgorde, 
Eindronden: Van de 59 spelers meldden 9 spelers zich --af,omdat ze op de 2e avond verhinderd 
waren. Zes spelers,die de eerste avond verhindsrd�aren_ konden buiten mededinging deelnemen. 
Minder leuk was het,dat 7 spelers de 2e avo,nd verstek- lieten gaan zonder enig teken van ver
hindering. De opzet,die de w.l. voor de 2e avond klsar gemaakt had visl in het water;hij kon 
opnieuw beginnen. In de A-poule werden de 10 sterksten ingedeeld;uit d�ze poule moest de 
clubkampioen komen. Ook hier bleef één van de 10 weg (waarvoor hij 2 dagen later zijn excu� 
sas aanbood}; in de 5 poules B t/m F strden de anderen. In verband met de beschikbare tijd 
moest de spe6ltijd in poule A teruggebracht worden tot 8 minuten per speler, 
In poule A eindigden lgnacia en Roos gelijk met 6 uit 8, Een beslissingsw2dstrijd (2 partijen) 
einigde in 1-1; omdat het intussen over half 12 wa� geworden mciEst da w,l, {hoewel Roos vond 
�at de sleutelbewaarders maar moetsne wachten) besluiten,dat de 2 volg�nde beslissende partij
èn op Ben andere dag gespeeld moesten· worden. Er is dus nog geen kampio�n! 
Winnaars andere poules: poule B: Mowitz (met 7 uit 7 ! !) 

poule C: Leijen (met 6 uit 7) 
poule D: van Meurs (met St uit 7) 
poule E: Grünbauer en Leviathan (met 6 uit 7) 
poule F: v,d,Horst (met 6 uit 7) 

Gezien het geslonken aantal deelnemers op de 2e avcnd,waren er voor elke poule van 8 spelers 
6 prijzen beschikbaar. 

Cverlog mGt Ignaci:=i en Roos leidde er toe,dat de 2 beslissende par-tijon ges-peeld werden op 
28 april, Ignacia toonde zich de sterkste en verlengde hiermeE zijn k3mpioenschap. Gelfeli
ci teerd, Osk2r ! ! 

EEN LEUKE PARTIJ UIT 1 896 
wit: Janowski - zwart:Schallopp 1, d4 - d5 2.c4 - dxc4 3,Pf3 - cS?? (zwak) 4.e3!?(beter 
is d5} - � ( b8vocrdeelt de witte ontwikkeling-beter was e6 - Lxc4 - Pf6} 5, exd4 - Lq4? 
(dit lijkt de beslissende fout te zijn; nodig was Pf6} 6. Lxc4 - e6 (sr dr•igde: 7,Lxf7 -
Kxf7 8, Pe5+ enz. en na 6, • .  ,.Lxf3 7,Dxf3 hangt zowel F7 als eek b7} 7. Da4+! - Pc6 

,Pe�.::·..Jl.:sd4 (reen capituletie} 9, Pxc6 - De4+ 10. Le3 - bxc6 11._Pc3 ! - 1Jxg2 (ziet er ge
vaarlijk uit,m3ar wit heeft een leuke oplossing) 12 • • . • • •  LdS !! ! - exdS 13. Dxc6+ - KdB 
14.DxaB+ - Kd7 15. Db7+ - Ke6 (KdB? dan Db8+ - Kd7 - Dxa7 enz,} 16. Dc6+ - Ld6 17. Lf4 ! 
en zwart gaf op. want b.v. Dxh1+ 18. Kd2 - Dxa1 19. Dxd6 - Kf5 20,De5+ - Kg6 21, Dg5 mat 

LAAT DE BESTE SPELERS . . . . . . 
van js club niat me8doen �an bij�ondere aktiviteiten buiten d3 club, Steeds meer blijkt, 

d�t jG boste spelers door KNSB-clubs b5naderd wordan om ''bij han'' tu komen spelen. Het spelen 
in ds K�JS�-competitie is het lokmiddel. Wij zijn ni�t de enige club12ie �2Z2 opmerking ma�k�. 
Het zijn niet de bestuursleden van de KNSB-clubs,di� aan het werv2n zijn, H8t gaat h�el onop
vallend,me�r het gebeurt wel! 

Wat je ertegen kunt doen? Weinig. We hebben wel ervaren,dat da sfeer in de club belang
rijk is. Er zijn gelukkig nog mensen,die zich in hun club echt thuis voelen. Die .liever 
sp�en met hun clubvrienden die KNSB willen bareiken. 

Natuurlijk kun je de leden niet tegenhouden,als ze mee 1.o.1ill_e:n 
kampi8ensch�p van Amsterdam, Maar je moet wel voorzichtig zijn met 
die ook nog lekkere geldprijzen beschikbaar stellen. 

spelen om het persoonlyk 
toernooien va11 clubs, 

De tijden,waarin ronselaars rondgingen om soldaten voor het FransG Vreemdelingenlegioen 
te werv2n zijn nog niet uit de tijd. 



J E U G D eindstand adspirantencompetitie 3e klasse B: 

1 • de Komeet 7 6 - 0 - 1 12 23-l- K Een leuke prestatie van het 
2, N.West 1 7 4- 1- 2 9 21-l- CaiSsateam. Eigenlijk ee:n ge-
3, Caiss::i 1 7 4 - 1 - 2 9. 20-l- daalde 2e ple.ats,maar N,Wes.t 
4, FSCRB 1 7 4 - 0 •. 3 B 20 heeft net 1 bordpuntje meer, 
5, A1veen 4 7 4 0 � 3 8 16 Goed z-a., jongens! 
6, de Amstel 5 7 3 - 0-- 4 6 17 
7, A'veen 5 7 ,1 - 0 - 6 : 2 12· 
8, VKVC 1 7 1 - 0 - 6 2 94 

------------------------------
26 M E I (a.s. dinsdag) 

Als afsluiting van onze clubcompetitia gaan we a��· dinsdag ons 30-jsrig bestaan her
denken. Geen zitting niet allerlei toespraken,maor doodgewoon een schaakav�nd, Van de leden 
is ��n voorstel binnengekomen,maa.r dat __ lijkt ons pnu{tvoerbaar� De. 26e mei is n,l, ook de 
ve�kiezingsdag en we weten niet hoe politiek de_ schare actief is. Maar och,na de sbhaak
avond is er nog tijd genoeg om du cijfertejs np d� t,v, te bekijken, 

We hebben be�lbten de 3anwezige �eden op .ta delen aan de hand van d0 voorlopige eind
stand in poules van 4 man/vrouw. Ieder Spe�lt du�· 3 partijen,waarvoor pLlr speler per partij 
25 minuten br�schikbaar is. Een partij duu:ç-_t du9· 50 m . .i.nuten •. Een soort langZ.'J3m snelschake·n. 
Ook de niet-liefhebbers van het erg sl<nell-e schflken komen dus aan hun trekken, Sterken bij 
sterken, minder-sterken bi� minder-ste_l:'�en, zwakkere_o bij zwa �keren. Zo is er voor iedereen 
een kans om een prijsje te _ winnen. Bi"j gelijk oindi,gen besl�st �-e onderling gespeelde partij, 
was die remise dan krijgen beide spele�s een prijsje. 

Magen we toch op een behoorlijke belangsteliing �.�enen? 

2J.UNI 1. uitspelen van afgebroken partijen 
2. 1e ronde zomercompetitie 

'.:!2:�:::�=�-r:.�:!�i:_�: de 14 spelers,dfo hierbij betrokken zijn,krijgen een aparte brief 
thuis;is men verhinderd te spelen dan verwachten we een bericht, 
welke uitslag men claimt.; de partij word-t dan gearb;itreerd; wie 

·.niets lateri horen en ook ·nie-t · komt, verliest da partij. 

zomercomPetitie: even in tele9ramstijl do voornaamste regels: er wodt ongeveer gehan-
--�?--·�--------

deld als··in ·d& wintercomp. ;maar�···•••iedareen krijgt eon aantal aa 
vangspunten - de behaalde punton worden afgetrokken - winnaa� is deg� 
ne,dï·e ··ond·e·raan·-·e-rr,·digt; ·de ster·k-en zullen dus door de h�le rij moete 
ban.J"·eren om" �nét��aan to eindigen;d":it valt niet mee,maar het kan. Voor 
deel: je ontmoet ook eens een sterke speler! We stellen ons voor,dat 

zij,die in de ondeiste regi�nen bivakkeren,ook v�n - leor zullen trekken/! 
Wie niet komt krijgt 0 punten; met meld2n van verhinderd zijn wordt geen rekening ge
houden, (dus is niet nodig) ; er wordt gespeeld op 2,9,16,23 en 30 juni 

4,11,18 en 25 aug, 
(in juli zijn we gesloten !!) 

Het wordt op prijs gasteld als u even · meldt,dat u niet aan die zomercompetitie zal dee 
nemen� Uw naam wordt dan van de lijst afgevoerd. (Let wel,het gaat om mensen,die aan 
qeen van de 9 ronden zomercompetitie zullen doelnemen) 

Personalia: Petersma is geopereerd en moet voorlopig revalideren. We wensen hem sterkte. 
Neidig ligt in het ziekenhuis;struma-operatie. Het allerbeste! 
Samuels kan niet meer komen;hij tobt met vernauwde bloedvaten en kan moeilijk 

lopen; houd moed! 
v.d.Vliet meldt gezinsuitbrciding;een 6-j�rig Columbiaantje ward geadopteerd! 

Leuk! 
v,Hulst beëindigt volgende maand zijn politieke loopb3an, Hij is nu al van pla 

zich voor Caissa voor 100% te geven. Dat belooft wat! 



CLUBCOMPETITIE ( voorlopige eindstand) 
Ons commentaar: ==;;:=========== 

1 • Ignacia ( 1 ) 3581 
z. Peters ma ( 1 ) 3478 
3.' Mielen ( 1 ) 3454 
4. Beaumont 3275 
5. v.1tKaar(1) 3239 
6. pij pElrs ( 1 ) 3261 
7. Kur� q (l!) 3260 
8, Guilfoyle(3) 3174 

11�-vän-Hüïsfrrr-----3531 
12. v,Dijk ( 2) 3009 
13. Knop ( 3) 2913 
14. Lie ( 4) 2912 
15. v,Riessen(3) 2857 
1 6. Nusink ( 1 ) 2801 
17. Vega ( 2) 2738 

3, de l'Ecluse 2720 
19. Leijen (2) 2699 
20, Chryssostomi(2) 2698 
21:-wIJër;9;;ï-r:2r-----2691 
22, Balder ( 1) 2644 
23, Barendregt (3) 2630 
24, Eaves 2600 
25, de Leeuwe(3) 2571 
26, Roos (1) 2549 
27. Kappelhof(1) 2526 
28, Spoorman 2464 
29. Mowitz (2) 2425 
30, de Vreeze(4) 2424 
3î:-fy5äüt ___ (4) _____ 24î4 
32. v,Schie (4) 2410 
33, v,d,Burg 2404 
34; de Vos 5, 2378 
15, Uiterwijk(2) 2334 

o. Cornelissen W(4) 2300 
37, Dirks (2) 2224 
38, Leen.Oers (3) 2221 
39. v,Meurs (3) 2219 
io, Manuri (3) 2163 
ï1:-Ëygën5rööci _______ zî4î 
\2. " ·n Sterlen(2) �1�2 
13. Frensdorf (4) 2130 
14, Berkhout ( 5) 2123 
15. Zonjee 2121 
16, Bos ( 4 ) 211 0 
17. de Vrij er 2069 
18, Snieder 2061 
19. v,Daalen (4) 2055 
iO. Oranje (3) 2055 
rr:-ëörnëïI55än_H ____ 19s4 
i2, Hemmes ( 6) 1925 
i3, Kuyper (4) 1873 
,4. Neidig ( 5) 1 B 73 
,5, Astraveda 1830 

56, Reitz 1821 
57, Louiszoon (6) 1818 
58, Mug 1816 
s9:-wüëk--rsr------r7ës 
60, Bilderbeek (5) 1774 
6f�-siï5ërn5ër9\sT-î774 
62, Schumachsr (6) 1756 
63, Leviathan 1738 
64, v,Oostveen C(6)1717 
65, Bosschieter 1716 
66, v,d.�liet (6) 1693 
-----------------------
67. de Vos c. 1 656 
68, v. cl" Veetn 1646 
69, Manoehoetoe(5) 1588 
70. R:.:ies 1575 
71 • v, Teeseling(5) 1568 
72, Grünbauer ( 5 ) 1553 
73, v. Rijn 1549 
74, Ba lak 1 548 
-----------------------
75. Eisses 1527 
76. Mollema 1490 
77• v.d.Zwaard 1485 
78, Alberts 1 41 5 
79. Geerlings 1353 
BO. Kroonenberg � 349 
81. Swaab 1275 
82, mw, Deken 1276 
-----------------------83, Buys 1270 
84, v,Oostveen H(6)1268 
85. Eckstein 1249 
86, Huang (5) 1227 
87, de Vries (6) 1213 
88, 5tigter 1168 
89, Visser 1140 
90, Scherjon 1106 
91;-v;ci;H;r;r------1573 
92, Paardenkooper 1064 
93; m�. Hogcnboom 1036 
94, v,d,Berg (6) 1035 
95, de Jong 979 
96, v,Loo 895 
97, Spaans 888 
98; Jongebreur 646 
99. del Castilho 533 

De strijd is weer gestreden. Ignacia 
voer de 3e maal in successie clubkam
pioen!! Gefeliciteerd!! Er staat boven 
de stand: voorlopige eindstand, Voor
lopig,omdat er nog heel wat afgebro
ken partijen op 2 juni uitgespeeld 
moeten worden.(zià hierover elders), 
Voor de plaatsing in de teams voor •t 
seizoen 81/82 st2an alleen de nrs. 
t/m B vast.Er zijn bcvanin bovenin 
geen afgebroken partijeno Wie even wil 
uirekenen in welk team hij speelt moet 
d3n ook nog even rekening houden met 
hen,die voor andere clubs in de bond 
spelen,met hen,dia geen bondscompeti
tie willen spelen; we gaan in augustus 
beginnen met enqu�teformulieren,waarop 
iedereen kan invullen of hij/zij in de 
bondscompetitie wenst mee te spelen. 
De cijfers,die we tussen haakjes ach
ter de namen plaatsten geven het team 
aan waarin in het afgelopen seizoen 
gespeeld werd, Guilfoyle heeft de bes
te prestatie geleverd door van (3) 
naar (1) door te stoten, Dok Lie lever
de oen goe�B prestatie door van (4) 
naar (2) te stijg3n, Wie geen cijfer 
tussen haakjes achter zijn naam vindt, 
kan later als invaller toch in een 
team gespeeld hebben of is in de loop 
van het j3ar lid geworden; of sp�elde 
voor een 3nd2re club of speelde niet 
meE in dE bondscompetitie. Er zijn 
voer sommige spelers ook tegenvallers 
geweest; redenen: mindere prestaties, 
geringere interesse voor het schaken. 
In hot volgend clubblad hopen we weer 
een uitgebreid overzicht te goven van 
do gsleverde prestaties in de club-
ç 8mpEtitie. Als iedereen,hierna�st 
vermeld,zou meospelen in de komende 
bondscompetitie zou_den we zeker met 
9 te3ms kunnen spelen. Maar in ons 
achterhoofd hebben we een aantal van 
7 teams, ��n meer dan vorig seizoen� 

======================= 
Er is met veel elan gestreden. Slechts 

12 .spelers hebben elkaar twee a�n twee 3 x ontmoet. De soepelheid, 
waarmee de w,l. het uitspelen van a·fgebroken partijen behandelili, 
geeft problemen, Er is b,v, 1 afgebroken partij,die dateert van 
23 september 1980,uit de 3e ronde. Gat kan niet meer. 

We hebben 923 clubcompetitiepartijen gespeeld, Een respectabel 
aantal. Een gemiddelde van 27 partijen per avond. Maar daarnaast 
wer:den ook nog 42 bondswedstrijden gespeeld" 
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Op zaterdag 23 .: mei ga et Caissa met eeh sn"1"" 
schaakteam deelnemen aan de landdij ks snai

sc.haakkampioenschappen voor clubte'àma; Caiss 

kry,eg A'l·ui\hqdiging .voor d�c;;lname .l,,;v1.m; , .. · 

ci<;.,1bebiJ1f'·\.;de �2,.'il pla��§ . . in de !)méhrdams� $nel 
scha'1:i<;w:id,f3t:r;ï1den gtQep B, •.. · ' • "  ·.· ; • 
Os k'}:r; A9:'l'i!'°:\à.,,rcg oit:JHer dè. zal<�ri. f M riu'. : 
maar, ,h,qpon1cj'lt de d,�i$'i'nemende herer;t'dp tijJ· 

u���:·.�8:q °Jf_:l:'·n���: komdrtt�'n.::it z� �tot :de(�k�-rïs!:lél5.-

. trn:rs; ·b�lît;tö'( ;s-taat ;0i,� een pái1l bÓven >"watè:f, 

Suq
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