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Het vereni�ingsleven draait �eer op vbile toeren. Maar we beginnen me�. de mede
deling, dat er in de kop iets gewijzigd is. Ons aller penningmeesteresse ïs ver
huisd,weer een klein eindje verder van Amste

.
rdam.Maar ja,ze woont nu in een laan! 

De verhuizing is er oorzaak van dat.ze.de laatste weken niet · op de club verscheen. 
De bondscompetitie 109pt niet .. ;z;ö' '"iëki<er. C1 · en'C2 verloren al een keer,C4 zelfs · 

twee keer. Loop de wedstrijd�ers'ï�·93�8 _'maar ee�s door; er zijn er "heel wat! . 
�e olub•competitie loopt lekker; nu,na 1D.�9nden

.
zij� de grote verschuivingen 

achter de rug. Indringers werden;VeFwijderd,���r er zijn toch wel.enkele"opmerke-
lijke feiten. Kijk op pag. 7 de stan� _maar na; . 

Nieuwe leden stromen toe;maar we hebben in oktober ook de ledenlijst geschoond. 
· w·i::· hebben 8 man afgevoerd; ze reageren.niet op onze brieven en zijn,zoals we ge
�end zijn dat te zeggen,met de noorderzon vertrokken. Zelfs beoefenaars van het 
edele. schaakspel kunnen kunnen onedel zijn. . 
-' Via de KNS B ontvingen we zo'n 120 adressen van mensen,die deelnemen aan de 

-t: •. -v. /radiacu·rsus schaken van de AVRO. Ze wanen alle'maa.l in' de bu�rt. Omdat we 
ons als cantactclub ... gemeld hadden, hebben we alle .120 een. brief gestuurd. 'Mochten 
ze vragen hebben,maèilijk�hEldBn hebben,,dan kunnen ze bij Cai:ssa tsirGcht. Oo.k h_eb
b'en wo ze in de brief iets . v�r.telç:I over. het reilen en zeilen van een schaakclub. 
We hopen,dat ze niet aile f2p lid .11arden,want dan mciet.èn ze op straat gaan zitten. 
Vanuit het bestuur.houdt Frans Oranje deze zaak in de gaten,. 

Met de jeugdafd�Hng çiaat het p'rim·a; we nebben een stel flinke aktievelingen. 
Met 5-0 werd b.v. �e 2e bandswedstrijd gewonnen! 

De SGA meldt,dat het open-snelschaaktoernaoi op 21 november niet om 10.00 uur 
begint,maar om 13.00 uur. Wie ingeschreven heeft,onthaude dit! 

Pl3. w.l. maakt zich ongerust ave� het grote aantal invallers,dat we al gebruikt 
hebben, 

Lezen maar! 

_J 



/ 

BONDSCOMPETITIE 
6,10.81 
cg - US 2 stand was st-zt 

9.îD.81 

Nusink 1 -0 
Tybout t -t 
winst: 7-3 

� stand was 4t-3t 
Ignacia 
Beaumont t -t 

13"10.81 
de Pion 2 

verlies: 6-4 

- C5 stand was 3-4 
Cornel.H t 
Hemmes J... 

2 
Kuyper J... 

--2-
winst 4t-st 

Hier een enorme inzet van Kuyper. Hij 
stond slecht bij het afbreken,ging toch 
terug,verbeterde zijn stelling iets, 
brak weer af en haalde na 85 ze�ten in 
drie zittingen remise + 0ihst van de -
wedstrijd binnen! Zo iets noemen ze nu 
doorzettingsvermogenJ Hulde! 

20.10.8 1 
C3 - VAS/ASé 6 
Jonkman 
de Vos S 
B arendregt 
Tybout 
Uiterwijk 
van S'chie 
de Leeuwe 
de Vreeze 
Leenders 
B erkhout 

1 
1 

·o 
t 
1 
1 
1 
1 
t 
1 

8-2 
Het devies van Barendr�gt 
is:"als ik verlies,wint 
de club" is weer bewaar
heid gewÖrden; een prima 
wedstrijd van C3. Leen
ders begon met een remi
se. Hans Uiterwijk ove;
ziet mat in ��n,ma9r 
�int toch.Jdnkman wint 
in grote stijl,Jertelt 
onze zegsman;ook van 

Schie wint en Tybout remise (�-1 ) . Baren
dregt verliest e� de Vos s. wint.Berkhout 
voegt öok' een !�n .bij de score. Peter de. 
leeuwè,van wie" iedereen denkt; hij l�gi 
het loo'dje, wint e'n oqk de Vre.eze doet 
dat.· Eihdstand 8-2! Prima gedaan! 

27.10.81 
C7 - ENPS /HWP_l. 2t-st 
Neuhaus 0 Het moet je maar gebeuren, 
Urbanus t dat· je als teamleider �e 
Alberts 0 eni�e speler bent,terwijl 
Eisses 1 je daarnaast 7 invallers 
de Jong 0 op je dak geschoven krygt. 
de Vries t Een tragische toestand, Nu 
Min 0 waren die invallers geen 
Au� t kleine jongens,maar ze kon-

den het toch niet redden, 
Alleen Eisses pakte de volle winst. 
Drie remises en vier nullen, Maar gauw 
vergeten. 

.. 27.�-0.81· 
Wsesp 1 -. C1 ·: .2 ... 8 ...... · 
B�yaris 0 ]e tweede dreun voor Weesp 
Pijperi 1 Het verloor de eerste wed-

_N..:L.�.J.en __ ___ J_ ": s_trij.d;:.mei-'-9f-t· van Tal 2; 
- }g_iJ�pi,a :.Li-� . . . �n.3w, .diB .'fl-2·, dá:-is: ei·gen

v. 1 t Kaar t lij.k"�g .. ;":f�.:haEI mo!=Jten z;ijn. 
Roo __ :?: . 1... " .'-.' .0m.d:a.t. .. lgnso.ia -en \;;:i.'t-Kaar 
Kurk 1 geen l�st hadden om nag Be 
Petersma t eens na�r W�ésp te ga�� · 
v,Hulst 1 gav�n ze h�n "bete��ri . 
Leijen 1 partij �emi�a. We�s�'is:_. 

3.11.8 1  
C2 - DCG 
v.'Riessen 
Vega 
de liEcluse 
Dirks 
Knop 
Nusink 
Balder 

Mowitz 
Jonkman 
Tybput 

wel erg zwak. ' ' 

: 4t-st _,1-:;_i.? 
0 Zo,we staan.weer met bei-
1 de benen op c:Je g.rond.Na -i 
t de fraaie start tege� 
t U� 2 _(7-3) moest.C2: nu 
t aan. het korts;te eirid. trek-
0 ke'n. Wel- op het nippertje. 
0 Er moetsen 3 invallers 
+ opdraven, qie samen 2\ plfn
t ten s.coorden. Vega speelde 
1 �sn zeer goede partij� 

Maar middenin liet C2 d.e. 
steken vallen. · Nusink en Balder verlo±sn1• 
Ën dat zijn toch g�en kl�ine jongenS�bp 
het schaakbord! 

vervoJ,g.pag.- 3 - - - - -

- wereldnieuws: Karpow e� Kortsnoj hebb.en hebben 1 woorden ge�i_sseld,! ·-
- wereldnieuws: Karpow heeft ��n keer �eglimlacht ! 

\ 
en dat dammen • • • • • •  Gantwarg en Wiersma speelden tot nu 12 partij�n en 
speelden 12 keer remise; een taaie bedoening ! - · ·  

•• 9 •• 

_ ";, 



iJ 1.81 
TOG 1 - C6 : 3-3 vl. 
Mug: 1 DGze wedstrijd'wGrd 

\ 
l 

� 

-3-

Url:Janus :· . f : 14 dager;i uîtgesteld,öt!'idat · 
Schumacher af TOG in de herfstvakantie 
Braaf t ·niet in de s•hool mocht 

Swaab ·, .áf ·.spelen. Hier :i 
· 
ïrivallërs, · 

de ··.Vries :0 die .samen 4 punt noteer
v.d�Vliet .:1 . den� TQG is o�� tlub v�H 
Au6 · ." O :doofstommen, die ,meestal :. 

�at �±uk tijn;maar dat · 
horen ze zelf niet, Toch leuke mensen, 
SchLimacher en .. Swaà6 moeten nog ·'ean 
ke:e"r :te.rug; we zijn bonieuwd,wat het 
eerste öptreden van C6 ons'.gaat brengen.· 

-·6 ."11·.".8-1 
AmstGlveen 6·- C4 7-3 
Berkhput V Kqp en staart lieten het 

Leenders 0 -�fweten. Älieen de Vos C 
de Vos c. 1 mocht het zoet van de 
de Vrijer 
v. Steden 
Manuri 
Bo's 

v.Daalen 
Meijer 
Eaves 

·t 
t 
t 
t 
0 

overwinning smaken, Het 
middenrif \,\[es remiserij k ! 
Meijer s.pee,l,cie tegen . . Hof
��n,die 6ok . bij t�i��� 
speelt. We· zijn gewend, 

0 . dat dan de Caissas�eler· 
0 wint,omdat de tegenstan� 

der zicb gewillig naar 

dë �l�chtbank laai le{den. Maar Hofman 
voelde daar niet voor; en Meijer verloor! 
En dat rijmt weer! · 

· ·· 

9.11.81 
... F..;;;. S.;;;.C:..:.:R B;;;..:�· 1:...· __,, . ..;;;.C.-5 : "-5-2 vL 
11. ÇJ. 
Braaf· " 

de Vos c. 
Neidig 
Louis zoon 
Urbanus 

0 •: Onze vriend Hemmes móest 
1 . . op het laatste nippertje 

·1 ·afberichten,dat·bstekënde 
af 
0 
af 

CornelissenHD 
BÜderbeek 0 

Ma�Óeh.oetoe · D 
Kuyper af 

spelen met 9 :man.Speiën 
tegen· een· eërste team 
is g�e� kl�inigheid.Maa� 
Braaf on de Vos C trok-� .  . ' : . . " 

'ken zich . daar weinig van 
aan en scoorden �éide 
een §�n. De staartiriet 
·het ook hier afweten� 

Wij beminnen alleen maar kwispelende 
staartenJ Nog .3 man - moeten terug naar de 
Bij.lmer · .··· ' · " · " · : · '  · .·· 
(L;N. :!s uit�es�eeld, Neidig D, 

uit9espeeld TOG î � - C6 : 4-4 

16.1.1.81 

stand 
Swaab 
Schumacher 

3-3 
D-1 . 
1-D 
4-4 

Es. 1 8 0 z - C7 .:;.::�..;;;._-=----------- - 5-� 
.Urbanus· 
Eisses: 
·Min· 
d.!=J Vries-

-v.d,.Veen 
n.o. 
Au�·· 
Eckstein 

f 
Î 
0 
0 
1 
0 
0 
0 

De 3 e  keer n. o. in �nze 
wedstrijden.Droevig! 
Ri�tveld moest maandag 
spelen en stond op dins 
dagavond voor de deur 
in de Quellijnstraat. 
De w.l.maakt stroken, 
waar alles nauwkeurig 
op stait;maar-------

goed leze.n is ook een vak! . 
Urbanus,Eisses en v.d.Veen weer in vorm. 
Bestuurslid Pa�la Deken,die tegen C7 

speelde,waagde het te winnen voor Es1BD. 
Een bizarre toestand ! Eckstein was het 
s·lachtoffer. 

17. 11 • e1 . 
f..6 - US 5 
Mug 

st-2t 
1 Een ke:3urige zege op US-5,. 

Braaf 
Eissea 
Wuck 

1 dät in de eerste ronde 

Swaab 
v.d.Vliet 
ScliUmac�er 
v. ä. Veen · 

1 g�wonn�n had. Zelf zagen 
1:' we hos Eisses op fraai� 
0 wijze de dame van de 
+. tegenstanqer i.npikte, . 
o· s��a� .�n �chu�acher gin-
1 gen m.et lege handen naar 

,. , . r '•• 

n.H.s1 
c1 ·:.. Îsoiéhi 1 
Beaumont "af · 

:Ig·nacia . . · :..1 . . 

Bryans 1 
i Pijpers.. .  . af 
� v:·1t Ki:l�·i·; ,·. ei·f' 
1-·Roëis ·· 1 
� Nielen af 
! Kurk 0 

van Hulst• D 

huis. . ' 

3..:á vL :·, 

Een.· wedstrijd�die met 
enige spanning �egè�oe� 
werd ge:zd:.en� Ignacia, 
Roos e� Bryans i� Vorm ! 
D� staart kwispeid� n{et. ·�· . " . . . . . . . .. .... . .. 
Volgens do bericht.en was 

.Kurk . �otçi_al' ··0·an· ·sla·g·, na:..:. 
· d�t .�ij zich eerst in. 
��n ka ��i:iJke pqsi tie . • .  . ... . ( 

_had gem9r:io.e1uv�eer.li.! 
Er zi:Üon' -kansen. in.!. 

Petersma Urbanus 0, Kuyper t; uitslag. 7+.-2+. . . :: . 
-----�-------------· ___________________ _, ___ � 

Uit de Schagerkrant: ' .. , :;·. . . ·· j'·Huiswe!k 
. . . '. . ,, 

voor 4 ·m.an.! 
Martinez,oud-Caissalid,ii in Petten .· 
snelst:haakkampirie·n g��•rde� 

.
van 'lis · gemeenf.e 

Zijpe. Hij woont in Den Helder. · f 
, . . . . " . . 

--------------------------------------- --� 

:. ; 
.. i. . ' 
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is meestal gereserveerd voor do standen van de diverse te5lriiS • .  Maar §.;L:_. i.s.: TJO.g •... 
zo weir.:i.ig :gespeèld, dat :we diè standen maar achterwege lèlteh. C3 speelde nog maar 
��n keer b.v.". . . ! L.-:'··� 
Wel een korte ·

·
6

.
èspre:·kiing. : ... ;r-; -: .:. ·:.�:-·· 

·* 
Vast staat dat -w.o dreige� te bezwfili;j1/�.o aan h$t· g13btuikfjn van. te voel invallers. 
We speelden tof nu· toe 15 bondswedstrijden�sl:eC.b.tEi,:3 k:ee.r '.kwam éEJr\ té3am vollé'.dig 
aan de borden, t;;Îaarvan C1 twee keer. C4 tekende voor. 6én keer.· In totaal werden 
34 invallers gebruikt. Een onho\1db'a:X>c . .. toesta·nd. C7. ,dat mèt · 8 ·man speèlt· ,moGet · 
op 6 oktober aantrf,>Çi:QIJ .. :rnpt."6":··inv.ali.Eirs. Je vfäa-gt je da11··af·: "lnJat zijn we aan hEJt 

:doon·;;>·11 • • f ·· . 
Nu'. ·d:e weds.trijderi. C1 spee'lde 3 keer:'. 1 gewonnen, 1 verloren en 15!3n 'staat op 3-3. 

dsolanispelers tà�or.en de wedstri_jd 'als gGwonnon voor Caissa ,maar de· 4 afbreker� 
m·oeten d·at nog maa'r waarmaken. Roo·s,met 3 uit 3·,is weer in :z-ijn oude vorm! 

C2 speo.lde. 2 keer,won er Mn en ver}-o_or ei 86ri'. Do 3e wedstrijd �ai moeten uitwij-
zen of .0e' bovenin of onderin gaan meedoen. ""·· -··- -· . •. -

' : "  

C3'. speelde· Mn keer en won. De ie week donderdag wor.dt de 2e ·wed:1:Jtr·î}d\' gë3s"peëld-" 
t.egen ·-l·GK 1 • Een ·zwaré opgave! 

C4 kreeg 2 behoorlijke nederlag�n aan, de broek. Is de 2a klasse· dan t�ch te zwaar 
voor ons 4e,dat vàrl.g jaar kampioe.n_wt.Jrd en promoveerde.·i . 

. C 5: won Mn keer door de enorme inzet van Kuyp:e� 1 d_le .. 3 z.itti��i�n. nodig had om het 
winnende t punt te: scoren. De 2e'wèdstrijd.werd vorloren. 

C6 doet het 't beste. Twee ��speeld, 1 gewonren,1 gelijk! We. �ijn benieuwd naar· � " ' ' 
de komende wedstrijden. . . . . . .. ... 
C7 speelde al drie keer (molilt 'iri""hi-Ea�I 9 w·ëastr'ijdpn spelen);· twee keer werd ge

' wonnen en ��n keer verloren. 

Onze jéugd tenslotte won 6�n keer en verlpor �4n�keet�A.s. dinsdag spélen ze tegen 
Almere. : . .. 

Uit het bcîvenstqand13 blijkt, dai; �11. Qifi!i; bepaald in een jubelstemming kunnen .. ckomen •. 

Je .ziet soms de wonderlijkste . dingsn. Vorige maand was er in.@en.:tearh i:.1.e.rr.·.C.,.:.spelB.r., 
ai� een leuke stelling ha� opgebouw�. Qp een gegeven moment.bogoH hij als een • · 
t'azi:inèie

"
te spelen,blunderde en V.liilrl�o; . Op qnze v.:i:aag: \nla3forn dio haast? Ik moest 

toch 35 zetten binnÓn de 1t uur doen? - Nog·:niet weten" dat wcii •iri do bond 40 zetten 
spelen in H- uur ! Alweer de vra��-

�.
_:'.'.-�.j-�. zijn we aan het doon?": 

We bes lui ten met h·at···hoclfds.:Ji:Jjk.:':t:e:amJ::e.idÜrs. Twee· maand.en . geladen verzochten we de 
tea•ms een ,teàmleider te kiezen. -�Maar' tot v�nd,aà_g 'de dag hebben C3 , C5 en C6. nog 
geen teaml,e'ider. Mannen,wat zijn W.e iian het--doen? .En dat is d�n de derde keer ! ! ! • , .• • . -1 • • ' . 
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Dat�spel�n in de"KNSB �een�2acht eitje·i��bewij�t Tal. Het speoldo �ot nu toe 
3:we�strijden,won ·er 66n. en verlobr-tweo koor. Wie had dat gedacht? Trouwens,alle 
��sterdam�e deelnemers i�:diD 2e klasse 'KNSB doen het slcicht,bohalve Niouwendam. 
Niewendam :st?a� met·6 uit 3 met Amersfoört boveAabn! Maar.do aHd�re Amsterdammers? 

Tal :1 
Memo ·2: 
Vas/Asc 
�s 1 . �·::. ; . .... "" . ,, " � 

2 pnt u.it 3 
2 pnt uit 3 
3 2 pnt. uit 3 

O pnt uit "3 . . ... .. . .. " .... . . .. " . . . " 

IJJo hebben nog 4; spel,qrs,die in club+bondscompetitie -o.nge-slagon zijn:· 
Eisses spee�de 8 k�er, won or 7 en speolde 1 x remise; 
Pijpers spe.elde 6 keer, won 3 keer en 3 keor' remïse; 

· Tybout speelde 7 keer,won 3 keer en speelde 4 ke'e:r remise; 
Urbanus speelde 10 keer,won 6 keer en speel�e 4 k��� remiso. 

VoOr d.ezB pr�st�t�e.s gaa:t de. po� af! 

omdat we dit seh.o.en 30" r.onden spelen in de clubcompeti t�e, hobbon we ruimte V1tor 

aparte �ingen;.we.spblen op ?2 december geen clubcompotitie. Wo gaan die dinsdag 
gebruiken voor .�. het uits�elen van afgebroken partijen in do clubcompetitie; 

." (alle spelers,die hiorbij betrokken zijn,krijgen eon stencil) 
b. aile aanwozigen,die geem afgobroke� paitiJen'he�ben;doien we 

in voor oen korst-gong-woclstrijdi �r zijn woor wat prijsjes 
te verdienen. 

d�t het'd�leid��·van jeugd niet altijd vreugde brongt,ondorvinde� �OS en·HET: 
PROBLEEM. z{j h6bbcn vaak zeer hoge ogen gegooid 'in de landolijke wedstrijden. 
De jeugdleiders van dis:club� verkneuterden zich ovor iovoel jong talent. Maar 
zie. Je bGstoedt er voel tijd aan Gn jo ziet .straks jo 1e tGam met d�t jongere 
talent versterkt. 'bos had b.v. vorig s�izoen Gen voel bolovend 1� t�am • .  Maar· dat 
team werd niot kmmpioen, p;romovoerde niot naar do pr·örr;tfo

.
kiäss:q-· :�;., d�.n· k�r��. '�:)�

mige jörigere·n· hun club. de. rug toe on 
.
verdw:Lj�en dan. (al of niot g_elokt) naar: ''n · ·:. 

team dat ·;wel in de pr�mo'tieklasse spoelt. In de Band. is . oen brief.\fJ.i.sseling. opge
no�en tussen de verenigingen Tal en Het Probleem over de jeugdspelor Peeleni Op
geleid door htit Probloom, nu spi:üend v.oor Tal.· We gaan ons .natuurlijk. niGt ·mGng:en ..  
in de brief. discussie tussen bo;i.de ve'ronigingo�. Maa:r Bfip zin in do briEif van 
Het Probleem ir6� me. "Onze jou�d�pelers zijn volkomen vrij hun dpmicilie·te kie� 
zen waar zij willen;wij hebben hun vordoro ontwikkeling juist altijd gostimuleerd". 
Een pracht standpuntJ Maar �e haddeh wel oens de gezichten will�n zien. van de 
jeugdk�mmissieiec.Jen toen zo'n. jeugdspelor· zijn vsrtrok' ai:inkondigdeJ Zouden dan 
waardering en clubliefde woorden zijn uit de oude d0os? 

de w.l. heeft'o� vorzoek va�·de KNSB op zatordag 24 oktqber o�n bijeen�omst bij
gewdond in Zeist,waar de probl6�atiok van hot vrijwillig kader werd bohandeld. 
Als voorbereiding hadden we eon onderzoek "geploegd" i.z. do w.l.1s van de Amster
da_ll\se schaakclubs. Amsterdam telt 46 vorenigingen -met een wl.l. 

. In het seiz_oon 81/82 waren-·nog 38 w.l. 1s "in dienst" dio ook in 80/8f we.:çkten 
81/82 16 w.l.1s 78/79 
81/82 14 w.l.1s 16/77 
81/82 3 w.l.1s 71/72 

er kwamen enkele opmerkelijke uits·praken naar voren: bestuursleden. moeten niet 
te lang blijven zitten,er moet doorstroming zijn;meerdere leden moeton een bo
stuursfunctie dragen (dat .kun j o in je zak stoken als j o 24 jaar: w.l. bent) 

(vervolg pag. 6 )  

--... 
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Hallo, • • ••• 

Hier zijn we dan met een berichtje over de jeugd. Na het 
opvijzelprogramma van de jeugd�ommissic i� het_eindelijk 
weer lekker"druk op dinsdagavond; zo druk zelfs,dat we in 
twee groepen moesten gaan werken, Elke groep heeft een 

eigen competitie en een eigen stand, Elke groep heeft ook een eigen leider,waarbij . 
iedereen de uitslag van zijn partij moet melden. De st�nd zie je hieronder, 
Eindelijk heeft Caissa ook weer eens gewonnen in de externe competitie,n.l. met 5-0 
van Weesp. Proficiat en ga zo door! 

�-tand grQfilJ 1 
1 ,Micha P" 3 
2.Micha L. 3 
3,Frank 3 
4.Herman 3 
5,Randolf 2 
6,Bora 1 
7,Marjan .!. 

2 
S..Robsrt 0 

stand groep 2 
1 • Luc 2 
2,Ren� 2 
3.Micha S 2 
4.Harry 
5,Carlos 
6,Bart 

H· 
H-
1 
1 7.Maurice 

s.ratiana 0 
9.Patrick 0 

wedstrijd: Weesp 
Micha P. 
Micha L. 
Randolf 
.Frank 
Herman 

1 
1 
1 
1 
1 

Caissa: 0-5 

w� gingen in een propvolle auto naar 
Weesp.Gezellig hoorJ Maar de chauffeur 
en Marcel Manoehoetoe kregen er wel 
een beetje koppijn van. Enfin,w·e zijn 
zelf ook jong gawee�t. Caissa heeft de 
eerste wedstrijd me� 3.2 verloren en 

wilde revanche nemen. Nou,dat is gelukt, We hebben Weesp opgerold met 5-D. De borden 
3,4 en 5 waren het eerst klaar. Randolf,Herman en Fra�k liepen compleet over hun tegen
stan�ers heen.Herman stond �elfs 4 stukken voor op zljn tegenstandster;hij had totaal 
geen medelijden met het.arme meisje. De beide Micha1s deden er wat langer ov6illr,maar 
zeker �iet slechter. Op 24 november pakken we ook Almere in! Afgesproke�� 

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

ALLERLEI (vervolg van paq. 5) 
= = = = 

Ren� Moritz 

= ·= = = = = = = = 

Zo'n uitspraak staat haaks op de mededelingen in clubbladen van b.v. voetbalvere
nigingen,die roepen,dat vele ouderen de clu@ op poten houden. Maar bij hen is dan ook 
nog een �prankje clubliefde over. 

Een andere uitspraak was ook opmerkelijk: leden,die een contributieachterstand 
hebben,moeten worden beschouwd als tegenwerkers! 

En de laatste uitsptéak: de ongedisciplin�erdhoid neemt hand over hand �oe;men 
houdt zich niet meer aan de eenvoudigste regels! 

Harde noten werden er ook gekraakt over de burocratie bij ·de sportbonden. Vooral 
de voetballerij ha·d grote bezwaren. We __ dachten� dat de schaakbonden er dan zeer gunstig 
afkwamen. 

Dat ons het ritje Petten-Zeist de somma van f 1173.- hoeft gekost,omdat Ben dame 
op een doddstille weg plotseling op de rem ging staan • • • • dat nemen w� maar op de koop 
toe! 

Op de laatste ged·el'egee;rdenvergadering werd geloot voor de 1 e ·ronde van de cup
wedstrijden; Caissa lootte een thuis,w"ed'strijd tegen de 3e klasse� Almere. Wie ze.i 
daar,dat we tegen een 11lagere ... klasser"" al eens eerder de boot zijn ingegaan? 
De wedstrijd (vier tegen vier) wordt. gespeeld op dinsdag 15 dec. 

op die laatste gedelegoerdenvergadering mochten we ook 2 klokken in ontvangst 
nemen1veroverd door de kampioene� C4 en C6 ! 

volgens de laatste berichten had de familie Hogenboom in het oudo huis te Zwaag 
te weinig ruimte om de clubpenningen op te bergen; daar is nu in voorzien; het 
staat een ieder weer vrij te betalen! 
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ClubcomQeti_t:ip(b.:i..jgewe1rkt t/m 1 7  .11) 
1,Ignacia 1 676 51 .de Vresze 726xw 
20Leijen 1 336 52.Hemmes 709�:-
30Roos 1 328 :53,,r::.�ensdorf:::..::.::..!< .. 706· 
40Kurk 1 289 54.0.Teeseling 7ci� 
50de Vos s. 12�1w 55�Hofman: : : .. :'.': . .'.'69-5-

: 6.Vega 1239 56.Kemp 688 
7.Jonknian 1230w 57"v.Meurs .·.:679xw 
80de Vos C& 1 1 99 58aBarendregt 673w 

-------.--,...--------;-·· · 59 � Eaves 671 
11 .Bryans 11 93 60.Meijer 665 
1 2  •. Knop 1 168 61 "0ranje " ·  :·". �5.8 
13.Pijpers 1 1 83x 62.Swaab

. 
�/�. 624 

1 4.v.Schie 1 1 52w 63 H b · 622 "mw. ogen oom 
Urbanus 11 01x 64 d v 60.3. 
16 P t 1090 

oVc. " e�n 
• 8 ersma 65.v.Daaien 602w 

17.v.'t Kaa.r 1 088x 66oPalmer ' ·  · '602 
18.Nielen 10B5x --------------------
19.Ty.b.out ' 1 066xw 67.ZÓhjee · . 581 
20.Berkhout 1 079 68.v.d.Vlieto/,". 576 ó 

------------------- 69"Louîszoorï " 575 · · 21 .v •. R,ie.ssen : 1.064: · ·· 70 c · H ·573 
22.Eisses 1054 

" ornel" • 
· 71.Min 571 23"de 11Ecluse 1030 72"Albe.rt� ,.CJ/'3. 556 

24,Mug 1 039 . . . .73 •. Kuy.per. ." 552x" 
25�v.d.Burg 101 9 74 St 511 . • apersma ... 26" Nusink 984x: ------... -·-----------

l\j' f 

..Q..'1§ Mcommentae:ç_: 
de stand wordt wat acheefgetrokken,om
dat er nog al wat afgebroken partijen 
zijn (gemerkt met x) en omdat deze week 
donderdag C3 nog èen weds-ërijd spedt. 
(gemerkt met w)o We hebberi de •peljrs 
van C3 allemaal voorlopig '1/j' �egeJ�� 
om de zaak niet al t� schcief té tr�k
ken" De stand,die. ans"qinsdaÇ{ �·P.. h�t· 
bord hangt, zal ""du�.: �ftYij ken van de"··· 
hiernaast geplaatst�"stand. . 

We hebben ei nG 1 1  ronden opzitten .en 

'·' . 

de zaak begint zich wat té consolideren.· 
Opval,lende pi119erf:' :,.de prinîa plap'tsen 
van de Vos ·s.(5},Jonkm.an(7},de .. Vos c·(a) · 

' ��Sd�ie(14),Urbanus(15J�Eisses (22), 
Mug·( 24), Neuhaus ( 37), Braaf ( 38) 1 Wuck ( 45) _ ' l . . " . . 

ter Heege ( 48), maar ook "afzakke.rs".,die 
wat van slag zijn: de Leeuwe(46), 

_.Barendregt(58).,0ranje(61 ),van Daalen(65) 
Loµ.iszoon ( 69), !<uyper ( 73), die toch zeker 

. .aJ,.l,.emaal be·:ter kunnen. 
Er wordt met veel ·�lan gestreden;het 

27 .van Dijk·F. 974 75.Schumacher 505 
28#Wijchgel 963x 76.Grünbauer�">/'- 504x '4, 
29"v.Steden 958 · 77"de Vries jL/?- 502 · t 

. aä'ntal remi.s'es· is gering 1 in de laatste 
"1 1ë röndë slec'f1ts" 2 van" de" 26 partijeno 

Va�t sta�t;dat een=�aRtai nieuwe jonge
ren hoge ogen gaan gooien,met de Vos C. 
als aanvoerder.Maar let ook op Urbanus 

��!���pe���!�
--

���x 78.Schnerr 487 

31 L d 908 79.v.d.Horst 473 • een ers BO.de Jong 467 
32"Dirks 904 81 ... Visser l-/?., 463x 

en Eisses .• 
Tot nu toe heeft nog niernand · voor de 
2e keer tegen �enzelfde tegenstander 
gespeeld. Door kleine omzettingen was 
dat mogelijk.Lang zullen we dit niet 

33,,.Uiterwyk 898w 
11�Mowitz 886 6'2.mw·."·Niesten 458 kunnen volhouden. · 

35�Balder 884? 
36 .Silbernberg 880x 
37.Neuhaus 874 
36.Braaf 869 
39.van Hulst 653 
40.Cornel.W. 803 
----- ---- ----------
41.de Vrijer 79Bx 
42oNeidig 796 
43.Manuri 79Dw 

- ------- ---- --- - - ---63. Ma noehoetoe 1�1447x 
Op dit moment telt de ranglijst 104 

D deelnemers� 
84eSnieder 436 
85oDeken A. 435 
86.Bilderbeek q/" 434x 'l-z. 
87.Au� �l"J 416x1 
88.veRijn 'i{-z, •qft414xl!,., J 
89.v.Oostveen C 378 
90.mw.Deken 361x 
-----�---�----- --.:�--
91 • Harrison · 361 

MwoKoenes,die de rij sluit,speelt pas 
enkele weken schaak.Zij i� zeer enthou
siast, moet nog veel ervaring opdoen. 

Toch gaan er nog te veel 
Allemaal voor mensen,die 
reglement niet kennen en 

· . der een af-bericht. 

punten verloren. 
het competitie
wegblijven zon-

" .. 

44.Roes 773 
45.Wwck 773 
46.de Leeuws 768? 

92,. Eckstein \}\'-' 358x 1 
93.Rietveld 1.'ll'1... 350 t 
94.Stigter 344 
95ov.Oostveen H 313 
96.de Jong P. 300 
97sBosschieter 287 

We spelen 30 ronden,op 22 december 
geen clubcompetitieronde.Lêes hierover . . .. c ". ,",,�0: 
elders in deze clubkrant. Op 29 dec, ·- · · · <.� : :. 

d 
' . .  "?��. ·war t w�l gespeeld. ."�". ·47 .Bos 766 

4Beter Heege 759 
49oE.Ygenbrood 759 
50.Mollema 729 
-------------- -----

/ 

98oGaal 280 
99.van Loo 266 

1 00.Geerlings 264 
101.v.Dijk 250 
1 02.Meulemans · 236 
1 03.Astraveda 208 
J_Q;L�.111.11 ... ��· K9$ill..�L--1..QQ 

We zouden haast ver�eten te wijzen op 
de riante voorsprong van no.1 ,Ignacia. 
Daar moeten we wat aan doen,mannenJ 
Of dat �al lukken,is de vraag! 

]; 



Agenda: 
di 24 nov. 
di 1 dec. 
di 1 dec. 
di B ded. 

. di B dec. 
vr. 11 dec .• 

di 15 dec• 
di 15 dec. 
di 15 deè:. 
do 17 dec. 
di 22 dec• 

di 29 dec. 

� -8-

C-adsp.-Almere 
de Pion 1 "" C2 
C4 ..; Tal 3 
CS - Isolani 2 
C7 -. Isolani 6 
A 'veen 2 . - C1 
C3 - US 3 
Amstel 5 - C-adsp" 
(cup) Cais�a-Almere 
Ons Huis 2 - C6 
geen clubcomp. 
� uitspelen afgebr.part. 
� rest kersttoernodi 
wel clubcomp. - . . 

Bsst uursmededelihg en: 
zie adresverandering penn.esse (in de kop) 
bedankt: .R-.(:lel Castilho (geen tijd) -

B.Kamp ( 2 verenigingen is te veel) 
nieuwe leden: H.J.Kemp • M.Hofman - L.Gaal 

F.G.Meulemans - M.C.Schnerr 
mw.M.M.c.J.Niesteh-A.Deken -

mwo W.Koenes - n.stapersma - en de jeugd-
.1 ,: l.eden: Micha Schomaker " Robbert Dooijes -

Patrick Hesp � Randolph Wannee - Fatima de 
Riëtmàtten - Luc van Beusekom - Bart Aardema 
Harry Jaspers en Carlos Batista! 
En dan zitten in de wachtkamer de heren 
de Jong P. en van Dijk 

Een indrukwekkende rij! Allemaal hartelijk 
welkom! 

... -
Vergeet niet bij· verhuizing he't ni'euwe adres. te melden! We ontvingen een adres" 
wijziging van Bryans. en v�n Teeseling. - . 
Ook als u telefoon kr;i.jgt graag opgave van. het nUmmer'! 

: ... " . -· - - - - ... , :�".�,' ·"�.- - ,-;- " 
�� 

ATTENTIE ! j .l.dinsdag gevonden op de tafel van de �.l.: "e�n hál fvolle,}�1:ripp��krt.{ -
-···-· j 

j P. 
'\(, .,. 

s.v.caissa 
ir. de Vassystraat 12 
1755 NC Petten 

aan mw. / dhr. ût:Jel� 
1/ 

r. �c&.vk- ; 1 · 

f o J3 7 t/ l}/lw/-k_� 

- 19 \U. 
j 1 

L 


