
\>J,Eijgenbrood 
ir, de Vassystraat 12 - 1755 NC Petten 

penn.esse: m1&·, E.Hogenboom-Metz 
f'eregaard 15 - 1689 HM Zwaag' · ' ' ' 
gemeentegiro 4602882 tnv Caissa 

secr/w,l, \>J,Eijgenbrood - tel. 02268-1806 
clublokaal:van Osatdestraat 153.- tel. 723917 

maandblad no. 257 � sept/okt 1981 

De maand september bruiste van aktiviteiten. Het begon met de jaarvergadering 
op 1 september. Voornaamste zaken:, mw. Hogenboo_m blijft penningmeesteresse • • • •  hàera ! 
en.�.-.een stevige diskussie over h�t roken- op de klu�. Over dit laatste een apart ar
tike_l in ons· maandblad. 

Twee massakernpen (tegen Es'�O en Zeist) leverden twee overwinninggen op.Zie de 
wedstrijdverslagen. 

En. dan de _start van de ext�_rne competitie. Vijf van de 7 teams zijn al in de 
slag geweest, C3 en C6 m�eten noçj van· start g·aan·op 20 en 22 oktober, De resultaten 
brachten een overwinning vao .. r.-.C.2- "s;_n C7. C4 werd met een grote nederlaag tegen het sterke 
Nieuwendam 2 "naar huis- çjestu

.
urd • .  En over de eerste wedstrijd van C1 moeten we· wa't- de 

uitslag betreft ongerust zijn. Ignacia en Beaumont braken af in een 4f--3t achterstand! 
Niet ongerust zijn we over hetspel van C1. :Er zijn foutjes gemaakt,maar we behoeven 
heus niet te wanhopen. 

Onelegant is het verschijnsel "met .de .noorderzon vertrekken11; we hebben in sep
tember 7 brieven verstuurd naar mensen,die nog niet verschenen zijn. Antwoord krijg je 
niet;zo gaat' dat in deze tijd! We moeten.vermoedelijk de ledenlijst eens duchtig gaan 
schonen. Verheugend is weer het feit,dat vele nieuwe leden de weg naar Caissa vonden. 
Zie de rij onder de bestuursmededelingen. 

De gehouden enquète over het al of niet deelnemen aan de bondswedstrijden mag 
dit jaar geslaagd genoemd worden. Verleden jaar was het een grote flop. Ook. hier moes
ten we even wennen. 

Met vreugde constateren we dat de jeugdafdeling weer herboren is, Niet in het 
minst door de aktiviteiten van de nieu�e jeugdkommissie. We hopen van ganser harte,dat 
het. vuur,waarmee gewerkt wordt geen binnenbrandje is. Daar ziet het,gelukkig,ook niet 
naar uit. We zullen moeten gaan denkèn aan een cr�che voor moeders,die hun kinderen be
geleidenJ 

De clubcompetitie is 6 ronden oudo En als van ouds.�� • •  een enorme chaos. Daarover 
ook lezen in dit nummer! 



22 september 
Massakamp tegen Es180 
de Vos c. 1 17 Caissa-ers in het 
de Vreeze 0 krijt tegen Es'80, Afge-
Braaf 0 sproken was,dat Caissa 
Mug 1 met spelers uit de onder-
ter Heege + 

1 
ste regionen zou opereren 
Op het laatste moment 

29 september 
Massakamp tegen 

0 
Zeist 
Met 4 auto's trokken veer-

1 tien Caissa-spelers naar 

• 

' 

Ignacia 
Peters ma 
Kurk 1 Zeist voor een tegenbezoek. 
Leijen 1 Verleden jaar was Zeist bij 
Nusink 1 ons op bezoek.Zeist won toe 
Knap t met 61"-5t. Het nu 75-jarige v. d.Veen 

Mollema 
Wuck 

1 
1 

moest voor bord 2 een Balder 1 Zeist ontving ons hartelijk 

de Vries 
Neuhaus 
de Jong 
v. d.Horst 
Alberts 
Au� 
Astraveda 
Min 
mw.Hogenbibom 

0 
1 
1 
0 

1 
1 
0 
1 
t 

noodgreep gehanteerd war- Kappelhof 0 Caissa moest zich revancher 
den; de Vreeze,�ln onzer Wijchgel 1 deed dat aak en won met 8�-

sterkere spelers moest Vega 1 Onze clubkampioen moest in 
invallen en • • • • •  verloor. Lis 1 het zand bijten; je kunt ook 
Nu is verliezen geen EE Tybout 0 niet altijd winnen, De str 
schande, vooral niet als Oranje . 0 kwispelde niet1drie nulle1. 
je later hoort, dat 2ijn de Leeuwli· o· · waren· öhs .deeL 
tegenstander lln van de De wedstrijd was een goede 
beste Es-sers was.· 1·-:t·rcrfni-ri·g ·vo·ar" dè komende bondscompetitie. 
We wannen uitei-ndeHJk'·: ___ " :'-

met 11-6, -··- - - - - · - · 
• • 

Het was een gezellige .. st�r.iJd •. -�D.&.--g-rot-é · zaél.-
was voor het grootste deel voor deze wed
strijd in gebruik, zodat vele _pnd.ere Caissa
spelers moesten uitwijken naar d-e neven
zalen. 

• _Caiss��.:k.an -i:iiet_ van de wind leven! 

• 

· Betaaï op tfjd-··uw contributie 1 
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• 

• 

• 

• 

5.10.81 
Nieuwendam 2 - C4 : 8-2 

Berkhout 0 Het vorig seizoen heeft ons 
Eaves 0 C2 Nieuwendam 2 door een 
L�enders 0 81"-11" nederlaag uit de 1e 
Manuri(n,o,)0 naar de 2e klas ver�ezen. 
Bes 0 Ons C4 promoveerde uit de 3e 
de Vrijer 
v,Steden 
Meijer 
Oranje 
Bilderbeek 

0 
1 
0 

t 
j_ z 

naar de 2e klasse. Nieuwen�· 
dam 2 had iets goed te maken 
deed dat ook en wees C4 met 

een 8-2 nederlaag terug.We 
kunnen rustig stellen,dat 
dit N1dam 2 veel te sterk is 

voor de 2e klasse, Manuri deed of hij van 
niets wist en bleef zander enig bericht weg, 
Een fraai begin!! De enige,die in het stryd
gewoel overeind bleef was van Steden,die met 
een 1 naar huis ging. Oranj_e en invaller Bil 
derbeek maakten zich verdien.stcelijk door 'n 
t punt te score� .• 

Onze start in de. nieuwe competitie ·  was dus 
niet om over naar huis te schrijven,maar er 
volgen nog 50 wedstrijden.!. 

• .-

6."1o.81 
C 2 - US 2 : 5t-2t ·( v .1. ) 
Leijen 0 C2 mocht thuis het spits af. 
Balder D bijten; dè zege is binnen,ook 
Nusink af al zijn er nog twee hangpar-
de l•Ecluse 1 tijen. C2 beschikte over 1. 
Vega 1 stevig middenrif; vijf �nen 
Knop 1 op rij. Bij de stand 5-2 wa• 
Mowitz 1 ·het Lie,die een t punt bin-
Wijchgel 1 nenhaalde en daarmee de ove1 

Lie t winning. Balddr ging al gau; 
Tybaut af onderuit, dat zijn we niet VE 

hem gewend. Jin Leijen had 1 
Ook zwaar. Jammer,dat Lie zijn eerste,maar 
ook zijn laatste wedstrijd speelde. Hij is 
geplaatst op de Rietveld-aka.demie en.,,,,. 
moet op dinsdagavdnd naar les! Misschien 
kamt hij nag sens iemand uittekenen onder 
het schaken, We hebben markante koppen ge
noeg! 
Een goede start.De 2e wedstiijd is weer 1n 
thuiswedstrijd! 



6.10.81 
C7 - Amroba 3: 6-2 
Neuhaus 
Urbanus 
de Vries 
Min 
de Jong 
Alberts 
Aul'ó 
Rietveld 

0 
1 
1 
1 
1 
0 

Met 11slechts11 5 invallers van 
de 8 spelers trad C7 in het 
krijt tegen de bankmensen. Die 
invallers deden het goed,ze 
scoorden allemaal 1 punt. Wat 
willen we eigenlijk meer? De 
veteranen Alberts en de Jong 
(samen. 157 jaar oud) deden 't 
uitmuntend,al had de Jong wel 

wat mazze.l. Maar ook dat hoort bij het scha
ken! Teamleider de Vries had zov�el aandacht 
voor het s�el van die 5 invallers,dat hij 
zijn eigen partij vergat en een 0 incasseer
de. De overwinning is �innen! Een goed begin 
is het halve werk! 

9.10.81 
Nieuw West ��---""'=-'-1,_-_c_1...,_: -""'4_.t_-""3'"'t ( s. +-4+? ) 

Beaumont 
Eryans 
I gnacia 
v. 1 t- Kaar 
Peters·ma 
Pijpers 
Niel en 
v.Hulst 
Roos 
Kurk 

? 
0 
? 
0 
+ 

0 
0 
1 
1 

( 1 ) 

( 0) 

De eerste botsing van C1 in 
de competitie;. we staan met 
4t-3t acnter;de teamleider 
denkt aan st-4+ verlies.En 
hij zegt er heel eerlijk bij: 
Dat is eigenlijk mijn schuld, 
ik stond prima,maar ��n mo
ment van onbedachtzaamheid 
gaat me de partij kosten. 
Beaumont gaat zeker winnen. 
Gaan we nu een week rouw af

kondigen? Nee, Vast staat,dat N.West iets ver
sterkt is.We lezen nieuwe namen: Blees en 
Casper Blauw. Caissa is zeker niet nu �l kans
loos. Onze start was een wat onzekere;Peter
sma b.v. was ook al niet tevreden met zijn 
remise. We gaan door en verwachten een spoe
dig herstel van onze mannen! 

p.10.e1 
de Pion 2 - C5: 3-4 (vl) �-'""'-'"'""-...;..�-=-'""-�---� 
Bilderbeek 
de Vos C, 
Swaab 
Hemmes 
Kuyper 
Frensdorf 
Louiszoon 
Mug 
Neidig 
Cornel. H. 

-1. 2 
0 
, 2 
? 
? 
+ 
1 
1 
+ 
? 

We hopen1dat het hiernaast 
vermelde klopt. We konden 
woensdag de pl.v.v. tsamleider 
niet bereiken. 
Het resultaat valt niet te
gen. De-Pion 2 is toch ook 
niet zo zwak. 
Mug moest invallen voor Pal
mer en deed zijn plicht. 
Louiszoon bleef niet achter 
en scoorde ook een §§n. 

Toernooien 
P.C.W.-vierkampentoernooi 
datum: 6 + 7 november 
hotel Slotania - Slotermeerlaan 
35 zetten per 1t uur + 15 min.uitvluggeren 
inschrijfgeld: 7.50 
aanmelden: tel. 131254 (Kruis) 

SGA-open snelschaakkampioenschap 
datum: zaterdag 21 november 
weth.Verheysporthal - oost 
10 min. per persoon 
inschrijfgeld: 7.50 
aanmelden tot 10 nov. bij de w,l. Caissa 

Teamleiders 
C1: Ignacia 
cz: ? 
C3: ? 
C4: Leenders 
es: ? 
C6: ? 
C7:de Vries 

kandidaat C2: 
vJijchgel 

Wat zijn we weer lekker vlot in deze zakenl 

Leuk eindspel 
wit: Kh1 - De2 - Tb1 - Td1 - Ld6 - Pa2 

pi: a6-e3-f2-f3-h2 
zwart: Kg8 - Db6 - Tb5 - Tc8 - Pf6 - Pb3 

pi: e6-f7-g7-h7 

1. Lc7 ! - Dc6 (indien Dxa6 Txb3 
indien Txc7 - T dB mat 
indien Dxc7 - Dxb5) 

z. a7 ! - h6 
3. Lb8 - Pd7 
4. Td6 - Db7 
5. Txd7 - Dxd7 
6. a8 D - Tbxb8 
7. De4 en zwart geeft op. 

AGENDA 
zo akte C3 - VAS/ASC 6 
22 okt. TOG 1 - C6 
27 okt. Vleesp 1 - C1 
27 okt. C7 - ENPS/ HWP 2 

3 nov. C2 - DCG 1 
3 nov. Weesp - C-adsp. 
6 nov. A'veen 6 - C4 
9 nov. FSCRE 1 - [5 

1 6 nov. Es'80 2 - C7 
17 nov. C1 - I solani 1 
1 7 nov. C6 - US 5 
19 nov. LCK 1 - C3 



• 

ONZE JAAHVER.GADER:ING
. 

____ " .. �,ït \ha�-t�th";�;r· ïet"S àn:d8rs dan ande:é�. L'at:ên we b'eginnen bij het begin � O_n.ze pen
ningme8st_eres.sa '�m·W" ·-_ElS:· Hog:e�!Joóm.-M_etz had .op het laatste mom-erit het .niet her-verkiesbaar 
ziJ-r1:·.intje1;rokk8ns ·�_ij kon he_t_ .niet over haai ha'rt krijgen Caissa _te ve;r:latem1ook al l1]0et ze 
daarvo.or uit Zl·Jaag, (bij' HOorn) komen0 Groot entho.�_sias.me bij ·alle . aanwezigen! En bij ons! 

ÎJe opko:-n�_;t ' 'ter· verg�der
.
ing. was . iets -kle�n,er als .vorig--·Jaar". " 

D3 ho_ofdrnoot _van df3 v�rgade:ring was een fr:igekorrien. stuk v.an onze vriend van D.ij_k 
ova:c he·G rok8\1"_ l.!1 grote lijnen_- ��s zijn voo_I:��-el� e�n ROOKVERBOD Voor de grote zaal,-ver
slaafden kL1nnen Jitwij ken naar �� bij zalen. _De �ecret�ris: h�d van de hrief een praatstuk 
gemaakt,een sooit ·Bnq u;i-�·e. · E:nkel.B uitslagen:···-sa% Van d.e à_a_nwez-igen rookt niet; 653 van de 
niet-rokers hebben zich. iliet. dl:-uk gemaakt öy�r het wel-ro_k8n in de grote zaa1l; ·ao% .van de· 
?anwezigen vond de ht1idi_gé :ceg8l ing : grote ·zaal '-oor ie_d'ereen; 

2e zaal voor n_i._et-rokers t_ege.n· niet-rake.re Of wel-
rokers voldo5ndG ! 20% stemde Voor een r·D.okv_e_rbO.d .in de gr,ote 
zaal en wilde de bijzaal laten geb��iicen docir de wel-rokers o 

Omdat 803 de huidige regeling voldoende vond (v.aarbij 11 van de 17 niet-rokers) 
laten we de. toestand zoals die was� 

Bij de nabesprekiflg vielen: de wijze woorden vari o-nze v_ti-�f1çl __ y'.p_#�1;1ur_g op _;· _hij .ateld1 
als ik merk J dat ik tegen een niet-;i...�oke:r moet. ·spelen vraa"q ,ik hem- of h·et 1 m stbo:ct= ·als · ik 
wel roo!<; hindert het hem du:Ldelijk,dan laat- ik het -rok .en Ji.a·!'. Kijk�zo'n inst8lling is de 
juiste! Rekening houden met de ande-r ! Kan dat �ç.ht nag in -deze ellebogen�-maätschappij 7. 

:-EBn 2e verheugen de zaak· ·was�dat stqandc· _-d_�- vergad8-r;ing _een -�ie_uwe jeugdkomm:Lss"ie 
uit dE: g:rond gestampt kon v..1orden � dank Zij "hé'.t �ni·�-:ï,a_ tief -�-an W_ijchge:1-" De komrniss� -� fS al 
Rail de 2ang.� En Hoe! \�ie_:.'!_::�p

-
�_g·_ .� . . !?. _Jl!02t een's "ee_J-; k.)�.Jkj_e gaan; nemen._ De _kommissie be_sta·at. nu 

'Jt t.; \Jijc.bg(;l1 �-". N.j_eler1 ". Ge -11 Eclus8 - Mano8hqetoe � Dra·n.j e (voor de opleiding voor de dive 
diploma1s�"Je j_o.1 • .rg·ç!.g:r.oep -bestaàt nu al weer L;:i.-t_ 1 __ 0 ·56�9_er_8n! 5ucces �oegewenst! 

···Lnuk�da� ons srcl-:ld BroBrsma uit Ams.to lveen ter vGrgadering aanwezig was! _". 

BESJUl,JRSMEDEDEL I N5CN 
�;===�;=====�==?�=== 

:>edr�r:t dG Jarige c;Jgave (mej_.} hebb e ri .\:JG de na�::Jlge_nd_e mannen-. (�..;aarvan sommigen al 
1needrceien) ing e:3c;î:csven �· 

ter H8egc(t6rug \:an v,èg9
.
cly..iaest) -· Braaf· ... 

· NeuhaL!S ,_" i�a.rr�sorl - Rietveld. - Jo'nkrrian -
l'olI:'s:c ·- Min "" Uoeb"·,1u� ·.:. Bryans " Kamp e.1 de j eugdspe·lers: Marjan Brom - Henk Sande 
Maurice S�irc r• Fran� v a d � V�nd�n Mikel Rijsdijk en Bara Isik� 

Een i:1dr�ki..'iiek:<e11de Jijst" l\.l.l_er;iaal harteiijk welkom ! 

c:"'.'gevem:O: vieooden: . . S1�it (les o;:i -,ü-;;sclüg) - Diependaal (te druk) ·� Paardenkooper . (te druk) 
Scbad·s (·"e c(ruk) ·- v . d0 Zwaard (naar Aalsmeer) -·Spoorman (werkt op 
dinsdagavond,) .... Lie (moet ·nnaar sCh'aol _11 op- dinsdagavond) 

-o-

de indeling van C:c 7 tea:fls hang•t gedurende de maand oktober �p het ·mededelingenbord; ern.:: 
�1angt een spec·1Tqos-ter· voor. het· heie jaar - iedereen (behalve eventuele inVa11ers) · w�et r 
v1annec=;r 11:;_j sp2J.en "'moe.t; 

d8 pe11ningmeestereSSe laät wete·n,dat het 1 e kWa:!'taàl van het nieuwe verenigingsj aar is 
5.nge12-:Jan op i september;_ iedereen i:noet dus zijn/haar contributie over dat k�..;artaal betaa: 
hebbenu 



4E klasce B: 

�:..::::-::..·=::-.:..:::..::..:::0:::::::::� 

r�: 2 - A'�Ec:1 2 - A=vEen 3 - A1veen 4 .. NicJW West - IsolDni - Wee3p 
C:o:'.sss 1 

- DOS - Des�WGM 3 - Landsmeer - Raadsheer 1 - US 2 

VKVC � - fV1emo 5 PCB 2 •• VAS/A5C 6 ·- US 3 - Caissa 3 

GDI - PCvl 1 .. N' dam 2 Tal 3 N.West 2 - A'vaen 6 - Çáissa 4 

US 4 �" JeMci:ris 1 �· Victo::-y 2 - de Pic ;1 2 •• lsolan:i. 2 
C ai..s�n 5 

LCK 2 - F5CRB· 1 -

FSCRB 2 -- Abco1Jde 2 � TOG 1 - US 5 -· Ons Huis 2 - Tal 7 - �1dam 5 - Caissa 6 

Ei�PS/HWP 2 - Es'80 2 - Es1CO 3 - Isola�1i. 6 - ·fEl 9 .. Raadsheer 4 -
P::obleem 5 Almere 3 - �mr�ba H - Caissa 7 

èe f1. r, 3 ·cel 5 .. Vl<VC 1 - I\ 'veen 4 - D':JV 2 - Weesp Z Almere ·- Caissa 1 

We st�an weer Ge�jes in de rij� Caissa heeft in elke klasse Een te � m �· in de 2e klasse 
��·�a �es�s" A:s we cie ogen zo eens la ngs cle ri..jtjes laten saan , �en zitten er zware afdelin

S3r! tL1sc2n. Ca:.c�� 2 zi� i :1 zo'n zware groep,maar C2 heeft dan ook een ste2ngoed team,dat 
1100= n�em8nd barg �eh�Ef� te zijn. Ws ontmceten daar b�v� Fes/WGM 3 ook weer,dat zo vrese-
� .. i.jk �01.y uas voor Ca���se� Ca::..ssa :i kr.ijçt ook E'en ht-3le kluif! 

C0:1is.:.·,� 7 k:cij�t hc::t J.EJ.nç;Ete ji"J1.:iç1ra1T1 t[:; ver\·'E.rkeni 9 02dstrijdp,n! De anderen all3:-.1aal 
·:��stri�d2: De �dspir��t3� z itt en dik ii·; de V8r�i�:�gi.�gen uit de buitengewesten! Dat 

[�q o�.? :-·1...;' .. '.'-� . .:::=i·t:l .. sjc�.d l .a11Jt de inde.l_ing \12:.� 1 à� ·Gcarr,s; �:_sd2".Lee:i weet dus al wanneer hij 
. .:.1 , !·:J� ·� �·.-.·::.n<� er 11E::;;��t �r.�n'Jt hst s�e2:prr.:g:c::;:·"'Tl2 vo".Jr het hel8 jeor= Daarnaast bevat e] .. k 

·-' . .  � .  "-'E·� cle c.1...l1'=1k::-:iil·'c C:e agEnd3 vou:c de ko'TI8(1d2 �,1e:<en. 

[� wadrtr�jdl��d�r �s!��.1t ar opidat we zo win moç �l i� < v2� in�alle�s gebruil( masten 

- � r.:. ·r ··�-·-, IJ!Be��P � •M C1 
ï-,...:, r,:_.:_ /,lmc::rc 3 •·· C7 

.Je.. , ,_j·_,-�:: -� .è '.·G;• Ci b-:-bben V'tJ at.:to1s 11od:.'.g" Voo-::: zover v-1e weten heeft alleen 

';,-:i;: �;L �"s·� st· ri "lag:>n� 1"·'.��ssc!iien kunilen we 2 wagens v:'..nden�waa!'van de chLI'Jffeurs in ltJeesp 

�-�n l;�'...i.s+;.:.:-ijc! ·.1oci.� d� _s.::..·:.?_c.-:::ipet:i.t.ic, k:_innsn cp:o.len! (Leijen + Knop ????) 

-:c.•'.. ::cJv·:::..' Li'":) ··;,;ü.;·:.:.-::��.=;c.;7""·< i�·�1 al �".'r:."':�;i '.oJe,.:..i.:::t er di-t _jau.r i.n de promotiel�J.asse t•.·Jee 
·: ·::�-,:r,f-l �r::J1l·.�:;·.::L3·:r::c>::,·:::_,�Ci.:1 ;-,1c.•g'3n ::.:;eJ..er.G Cî heeft er Cu:::o maar voor te z.o:cgen,dat plaats 1 of 

,_ �e���--ci �Grd�r l·a� � �s sr nu ui·t,du2,��0�wat let ons? 
Zc.�1,·:.<:: in ce p::·.Jm::rt::.':';-<l<.::6::J''3 3]_5 i.n de 1 e kJ 3SSE degr2deren 2 teams,in de andere afde

J . . . :1g_l"'?:-: c�.; ·l e _r:'G 

f1: . .::..u,. � -· ...:<=� , c._ n:i.c:'� r:it::er om de �leur lilo:i:-::::lt getosst" De thuisc2.u!J heeft aen dE c:1even 
L�·�-!. r El��j� ���r�� Sp�lan we uit , dan he�ben on=e onsven borden wit! 

�f�8 a�·b:eekt;: .. oc� er re ken ing mee houden dat de klok een t uu� wordt teruggezet om cian 

he:_,,::.:i:t:i�::; ::.·:; =e-t-t,�.n in 1.::r u1_:r te kunnen dó8nc- 13 de pw.rtij dan nog niet uit:dan wordt 
7:J.; ze·'-. de k.:0.CJ� \·Je3r E.çn i- uur terugg2zu·C om de vo."'..gende 30 zet ten in :·t LIU:r:- te doen! 



; . 

Partij 
wedstrijd �ieuwendam 2 � C4: Odekerken (zw) - v.Steden (wit) 
Boedapestergambiet 

1. d4 - Pf6 2. c4 - e5 3. dxe5 - Pg4 4. e6 (aanbevolen door Tarrasch) - fXe6 5,Pf3 - Lc5 
6, e3 • 0-0 1, h3 - Pf6 (tempowinst voor wit) 8, Ld3 - Pc6 9, a3 - a5 10. Pc3 - Pel 
11. De;\ - h6 120 'Ld2 - d6 13. 0-0-0 - e5 14, Pe4 - Pxê4 15. Lxe4 - Lf5 16, Lxf5 - Pxf5 
1 l. Lc3 - De8 18, De4 (verdedigend en aanvallend) - De6 19, g4 - Pel 20, h4 - Df6 
21, Tha.- Dg6 22, Dxg6 - .Pxg6 23, h5 - Pel 24, Le1 - Tf6 25. Pd2 - Taf8 26, Pe4 - Tf3 
27, Txf3 - Txf3 28, Pxc5 - dxc5 (zwarts pionnenstelling nu zeer kwetsbaar) 29,Tdl - Kf8 
30. Txc7 - b6 31, Tbl - Tf6 32. Kd2 - e4 ·33, Ke2 (neemt de verdediging van f2 over)-Pc6 
34. Lc3 - Td6 . 35. Txgl - Pd4+ 36. exd4 . (en zwart geeft op". Kxgl •. dxc5+ etc, of cxd4 ; 
Lxd4 - Txd4 - Tg6 en wit heeft te veel pionnen/ v,Steden 

De wedstrijdleider seint: 

- het is voor een Wol. prettig tw.· wet.en, welke spelers beschikken over een auto; 

- op de tafel van de w,l. ligt. een boekje,waarin u kunt opschrijven wanneer u verhinderd 
bent te spelen; 

- de w.l. piekert zich suf waarom een ·speler, die een notatiebiljet nodig heeft er soms 
4 of 5 meeneemt • • • • • .  er'één van gebruikt, • • • •  en de rest.de w,l. laat opbargen! 

- elke bondswedstrijd begint om 8 . uur; als een speler bij
.
een bondswedstrijd-thuis te laat 

komt, kan de w, l. in de grote .zaal niets indelen; de mogelijkheid bestaat immers, dat er 
�ên speler naar boven moet om in.te vsllen l!! ! 

- zo maar wegblijven bij een bondswedstrijd ziet Caissa als een ''mis-daad''; in de eerste 
competitiewedstrijd in dit seizoen werd C4 daar al mee geconfronteerd; een cadeau voor 
de tegenpartij; 

1 t is opmerk el ijk hoe· weinig mensen precies weten wat het clubcompetitiereglement voor
schrijf-G; 

- op dinsdag 29 september was de telefoon in de clubzaal defsct; iedereen,die die avond 
niet present was heeft 1/3 gekregen; er is n.l. door enkelen geprobeerd af te bellen; 

- we hebben nu 5 bondswedstrijden gespeeld; nu al werden 9 invallers gebruikt! 

- wat zou het toch prettig zijn als het onder het voorlezen van de indeling voor de speel-
avond door de w�lfi gedurende 1 minuut s�il was; stel je voor dat je �ên minuut je snater 
dicht kon houden! 

als iemandmeent achtergetseld te zijn in de punten-bediening kan hij altijd bij de w,l. 
informeren; ook hij kan fouten maken; 

Hallo.meisje en jongens, 
Onder deze kop zul je in ons maandblad allerlei dingen vinden ove1 
het adspirantenschaak. \Ve zijn pas gestart en daarom is er dit kee 
weinig, te .me.lden •. Wel is er dinsdag j .1. de eerste wedstrijd teger 

gespeeld! zo iets ·als Ajax-Feijenoord. Nu ging het tegen DWV uit Amstel een andere club 
dam-noord. 

Micha Leuw 1 Jullie moesten de winst aan Feijenoord,pardon,DW\ 
laten, Alle begin is mo�ilijk. In de Ze wedstrijc 
doen we het even beter. Uitslag 2-3 

Micha Polak 1 
Randàlt Wannee 0 
Frank v,d,Vinden 0 
Herman Sanders 0 



CLUBCOMPETITIE (bijgewerkt t/m 13.10.81) 

1.Kurk (1) 735 51.v,Daalen 3$4 
2.Leijen (2) 735 52.Kemp · 348 
3,lgnacia (1) 702 53.Braaf · (6) 344x 
4.Berkhout (4) 687 SA.Meijer (4) 337 

Ons commentaar: 
De lijst is nog zeer wanordelijk.Tenzij 
al die indringers uit lagere teams,die nu 
hoog geklasseerd zijn vinden dat ze nu 
eigenlijk orde op zaken gesteld hebben, 
Indringers? Zie Berkhout,die zelfs na da 5.Vega (2) 686 .55.<l.e Jong 329 

6.Bryans (1) 655 56,de �eeuwe (3) 316x 4e ronde lijstaanvoerder was,zie Neuhaus, 

(2) 653 57 M · . (3) 306 . Mug en Hemmes.En de Vos C? 
7.Knop .,v, eurs x W h bb d't' 1 2 l' · t d - - . e e en 1 maa iJS aanvoer ers, 
8.de l'Ecluse(2) 647 58,v.TeeseLrng .,... 297 ... K. k L . . d' . d 6 d t ________________ .... ._-..-_ _ ___ ;...________________ ur en eiJen, ie in e e ron e egen 

11.Nielen ( 1) 641 
12.Roos ( 1) 637 
13.v.Riessen (2) 606 
14.Pijpers ( 1) 605 
15,v,d,Burg 588 
16,Jonkman (3) 541 
17.Balder (2) 522· 
18,de Vos C, (5) 506 
19,Neuhaus (7) 501 

��:��g--------��l-��� 
21,Petersma 
22,v.Dijk 

( 1 ) 492x 
487 

23.Silbernberg - 480 
24.de Vos S, (3) 462 
25,Hemmes (5) 458 
26,ter Heege 
27.Barendregt 
28.NuS'ink 
29.v.'t Kaar 
30,Dirks 

31.Wijchgel 
32.v,Steden 
33, Tybout 
34.Mowitz 
35,Kappelhof 
36,v,Hulst 
37.Neidig 
38.Min 
39,Leenders 
40,Wuck 

41, Uiterwij k 
42,Urbanus 

· 43,v,Schie 
44.Cornel.VJ. 
45,0ranje 
46.Louiszoon 
47,de Vrijer 
48.v.d.Veen 
49, Mollema 

449 
(3) 449 
( 2) 444xx 
( 1) 444 

441 

( 2) 441 
( 4) 440 
( 3) 438x 
( 2) 425 

422x 
( 1 ) 421 
(5) 405x 
( 7) 402 
(4) 395 

389 

( 3) 387 
386 

( 3) 384 
380 

( 4) 373 
( 5) 372 
(4) 371x 
( 7) 364 

358 
50,Eijgenbrood - 358 
---------------------

59.de Vree:Ze 
60,Zönjèe 
61.s�aab 
62. Palmer 

·63.Frensdorf 
64,Alberts 

(3) 293 
290 

( 6) 289 
. (5) 282 

(5) 278 
277 

65,mw.Hogenboom- 275 
66,Manuri (4) 272 

67.Hofman 271 
68,Bilderbeek (5) 27Dx 
69, Roes 266 
70.Au� 263 
71.Eisses (7) 259x 
72,Snieder 247 
73,Bos (4) 246 
74.v,d,Horst 238 

75,Schumacher (6) 228 
76,Eckstein 199x 
77.Eaves (4) 194 
78,Rietveld (7) 192 
79.Cornel.H. (5) 188 
80,Harrison 185 
81,de Vries (7) 1BO 
82.Manoehoetoe(5) 179 

83.Grünbauer ( 7) 17Bx 
84,v,Rijn 175 
85,v.DostveenC(6) 164 
86,Stigter 163 
87.Kamp 161 
BS.Visser 160 
89.Kuyper (5) 159 
90.Geerlings (6) 130 
---------------------

91.mw. Deken 
92,v.Dostv.H, 
93 cv. Loo 
94.v.d.Vliet 

123 
(6) 115 

89 
( 6) 1 04 

95.Astraveda 80 
96.Bosschieter - 61 
97.Chryssos (3) 58 
98,Huang (7) 14 
===================== 

elkaar speelden; Leijen won! 
·v.d.burg doet het leuk,hij gaat nu stoten 

op.de �terksten. 
·tn de contreien 30/40 zien we van Steden 
(32) in opmars, Neidig (37) , Min (38) 
en zelfs Wuck heeft grote plannen (40), 
Maar ook nestor de Jong (55) staat goed 
geklasseerd! Zonjee heeft de weg naar de 

. overWi�ningen teruggevonden. 
Maar wat doet Manuri op plaats 66, Bos op 
73 en Eaves op 77? Om dan maar te zwijgen 
over Kuyper (89),die totaal van slag is! 
Bos en Au� speelden in de 6e ronde tegen 
elkaar, maar geen van tw-e.eën vond het nodig 
een uitslagenbriefje in·tB vullen. 
De tussen haakjes geplaatste cijfers geven 
aan in welk team de betrokkene speelt; de 
achter de namen geplaatste kruisjes geven 
aan dat er nog afgebroken partijen liggen. 
Nusink moet er 2 hebben,maar van de afge
broken partij Ritmeester-Nusink uit de 
wedstrijd C2 - US 2 heb ik geen envelop!! 
Afgebroken partijen s.v.po zo spoedig mo
gelijk uitspelen. 

De opkomst voor de interne competitiS is 
goed. Uit de stand zijn genomen: Leviathan, 
Balak,Kroonenberg,Buys,Scherjon,Spaans en 
del Castilho. Ze zijn aangeschreven,maar 
geen van de heren vond het nodig te ant
woorden. 
----------- ------------------------------

aanvulling bestuursmededelingen: 

nieuwe leden per 13/10: 

M,Hofman 
H.J.Kemp (terug van weggeweest) 
en de adspiranten: 
Micha Schomaker 
Robbert Dooijes 
P" • •  Hesp hartelijk welkom! 



Jeugdkommissie 
Op de jaarvergadsring van--Gaissa had Frans O'ran'je zich even niet onder bedwang en rie1 

Ik stop met het jeugdwerk,want alleen 'kan ik het·niet!· Nu- heeft een nieuwe jeugdkommissie 
zich geïnstalleerd.En er is maar Mn conclusie: Alleen kun je het inderdaad wel vergeten! 
Maar dat hoeft helemaal niet_;Caissa heeft over de 100 leden! Het enige wat gevraagd wordt 
is enthousiasme,geduld en 1 uurtje van tevo:ren aanwezig 2ijn(wat is 1 uurtje in de week), 
Met de j-ei.Jgcl'werken is d�nkbaar en leuk werk;er zijn een.paar grote talenten bij,die,als 
ze goèd begeleid worden,grote schakers kunnen worden, Van de oude jeugdkommissie is. er 
maar ��n ove.rgebleven.· Dat mag niet mee·i: g�b8uren·! ·De-' kommissie maèt het werk. samen doen 
in goed· overleg met het bestuur, En • •  "nu komt de aap· >Jit de mouw."_.het.liefst bijgestaa1 
door ménsen uit Caissa,die ons een keertj�-j;,ille_n ht>lpen b.v. als iemand van de jeugdkom
missie t.-fwezig is (door zeikte,externe wedstrijd,enz,). Áarzel dus niet en geef je._ naam DJ 

·om als een soort reserve op te treden ingeväl van nood, Je kunt je melden bij de. j13ugdkom· 
missie,bestaande uit: Marcel Nielen (1e jeugdleider)-Han.de l'Ecluse (competitiele;ider) 
en verder Oskar Ignacia,Marcel Manóehoe.toe-en Bert Wijch\)el. 

Zo, dat was een hoop gepraat en naar ik hoop niet .tegen dovemansoren. De volgend� keer 
hopen we wat meer informatie ovèr het jeugd�chaak zelf t� geven.ten einde haal ik �og 'n 
slagzin van ��n onzer jeugdleiders aan,die.luidt: 

drukwerk 

s,v. Caissa 

Hou �e jeugd van de-buis·· 
Laat ze schaken in liet Oranjehuis! Bert 

. " 

mw / dhr. 

ir. de Vassystraat 12 
1755' NC ·Pst ten 


