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We naderen zowel het eind van de b�n9scompetitie 
de adspiranten hebben de teams nog ��n wedstrijd 
clubcompetitie hebben we nog 4 ronden te gaan. 

als van 
te gaan 

de cl�bcompetitie. Behalve C1 en 
de bondscompetitie. In d�· in 

Een kampioensteam hebben we dit jaar niet. De m�nieme kansen van C5 en C6 zijn teloor ge-
gaan. 
In dit nummer berichten over toernooien,waaraan Caissa-ers hebben dealgenomen. Vooral het 
opt�e�en van het clubvijftal in het 5GA-Paassnelschaaktoernooi dwingt respect af. Tien 
partijen. gespeeld,tien partijen gewonnen ! 
We zijn de laatste weken nogal bezig met records. Er kan weer een· record toegevoegd worct··en 
-----------------------------------------+Van de 12 nieuwe spellen,lagen er in · 2 weken al-
ATTDJTIE 1 weer 3 spellen door elkaar! 
Op dinsdag 13 april geen nieu�e ronde l Aandacht gevraagd voor dat,wat in het kader 1 
in de clubcompetitie. Het wordt een 1 hiernaast vermeld is. Ook aandacht voor de 

1 · avond voor het uitspelen van afgebroken l in dit nummer opgenomen agenda,die er toch 
partijen. Allen,die daarvoor in aanmer- 1 weer iets anders uitziet dan we eerst van plan 
king komen,krijgen een aparte circulaire r waren. 
thuisgestuurd, 1 Ons ledental blijft stijgen. We hebben sterk de 
Dieganen,die geen afgebroken partijen l indruk,dat ��n en ander voortkomt uit de z.g. 
hebben,kunnen meedoen aan een gong�ed- 1 mond tot mond reclame. In ieder geval is h8t 1n 
strijd in een zeer rus�ig tempo. Er war- � kosteloze reclame. \�e nad-aren in totaal� . 1�-·. 
den 2 partijen gespeeld,die een uur per i 150 leden. Precies 5 jaar gel�de� was dat 83 
partij duren. 1 Onze jeugdafdeling mag zich verheug,en in een 
Wilt u bij het binnenkomen duidelijk aan- : flinke belangstBlling. vle hebbe.n zo de indruk, 
�even of u een "uitspeler'' bent of . eeri. 1 dat Wijchgel met zijn helpers nog wel 1 of 2 
11gongspeler1' ? 1 aktievelingen kunnen gebru�ken om ook wat meer 

----- --------------------- ----- -- ---- ----+ individuele hulp te geven aan de jeugd, En. die 
moeten er in zo'n grote vereniging toch wel te v�nden zijn •. Ga. eens praten · met Wijchgel 
In de Nibordhollande schaakbond grote beroering over het optreden van de Kohingsclub uit 
Bergen. Millionair Pagel uit Bergen laëit voor zijn °beroepst�am1.1 Ç!ven een grootmeester 
Uit de U,5.A, komen om een partij te schaken in wat bij ons de 1e klasse is. Hij wil alle 
wedstrijden met 8-0 winnen (in N.H • .  bestaan de teams uit 8 man). Zijn team promoveert nu 
naar de promotieklasse. Hij is van plan 5 van die teams te. vor��nJ 



BDND5WED5TRIJDEN 
9,3.82 
C2 - Landsmeer 1: stand was 

Nusink A 
Vega 
Wijchgel 
Balder 

3t-2t 
t-t 
' ' 

2-T 
' ' 

2-Z 
1-0 

eindstand: 6-4 

11.3,82 
"'O"'o"'s"'t"' e"'n,_/_,_T"" o"' r"'e'"'n-'---- C�4� : 3t-6t 
v,5teden 1 't Was duidelijk: de ver-
Leenders t liazer werd veroordeeld tot 
Urbanus t degradatie. C4 trad aan met 
Neidig 0 3 invallers: Urbanus, Ne{- · 
Manuri 1 dig en Wuck, Van Steden al-
Meijer 0 weer in vorm! Winst.- Maar 
Bos 1 ook M.anµri,.Bos en .. Ber.kh.ou.t -· 

Berkhout 1 oogstten een 1, En,,,inval-
Oranje t ler Wuck wilde niet achter 
Wuck 1 blijven, Vijf volle·purit��. 

We braken af:met �en:s�3· 
voorsprong, Na de hervatting haalde Berkhout 
zijn volle punt binnen en Leen�êrs eén·+. 
De vl�g uit voor C4; Oosten/Toren in de rouw 
door de degradatie, 

=='-'-'=.,=--'--;;;,...,C=S : S -3 ( v l } 

29.3,82 

Een strijd tegen het bijna 
onderaanstaand J0Maris. CS 
bakte er niets vans hla.t was 
hier te vinden van het im
mer stri0jdlustige C5 ? En 
dat met slechts 1 invaller? 
es kan slechts hopen o� 'n 
5-5, maar of -dat er in zi_t? 
Afwachten maar en· verd�r 
maar gauw vergeten! 

FSCRB 2 - C6: 5-3 
Wijchgel J. 
Mug 
Braaf 
Wuck 
v,d,Vli9t 
Swaab 
Martens C 
de Vries 

0 
0 
0 
0 
1 
t 

Ook hier een futloos C6, 
Waren e� v66r de wedstryd 
nog kampioenskansen;die 
kunnen we nu wel vergete�. 
Kop en staart bakten er 
nog wat van,maar het midden 
rif liet het afweten, Vier 
keer een 0, Mug gaai stu� 
door met het· afleveren van 

eentjes. Martens C.leverde Ook �eh keürige 
prestatie" Ook hier veder.-� ;ga"uw ·vergeten! 

30.3,82 
C3 - Memo S : 7 -3 
Jonkman 
v.Schie 
de Leeuwe 
Uiterwijk 
Tybout 
Leenders 
Bos 
de Vreeze 
Barendregt· 
de Vos S. 

1 
0 
t 

t 
0 
1 
1 
1 

Tegen elven hadden we een 
comfortabele S-0 voorsprong, 
Invaller Bos moest daarna 
capituleren, Jonkman:heeft 
moeten knokken na een wat 
zwak begin,m�ar haalde de 1 
binnen_. Zie de stiffaart, drie
m3al een 1. Memo stond op de 
3e plaats .op de :r:anglijst, 
C3 was tweede. No, 1 ,Necreba, 

'hing de volgende morgen al 
vroeg aan de telefoon om te weten of het tean 
al kampioen was. Necreba 1 moet maar even 
wachten. De laatste 'wed

.
st'rij

.
d spelen ze oo� 

tegen Memo S. 
Een·goede"WEdstrijd van·c3, ·Nu ook de''láat
ste wedstrijd. te.gem,_Pl';B .2 n<')g winnen!" 

6. 4 . 82 
c7...: Es '80 3: 5-3 "-'---'=-'-''"""--" 
Martens C 1 �Jedstrijdleider Oranje 
Urbanus 0 zegt over deze wedstrijd: 
Min 1 Borden 1 en 8 waren het 
Eisses 1 meest spectaculair. Marten: 
v,d,Veen 0 aan bord 1 liet zien hoe 
de Vries 0 je een tegenstander effi-
Au� 1 cient van het bord schuift 

"R ütvelci · 1 ·Rietveld- aan · b·örd · 8 - heeft 
na enkele zetten een ge

dekte pion op.d6,die er borg voor staat,dat 
hij ih allé standen ·kan_wiMnen. Helaas laat 
hij ook zien hoe inefficient dat kan! Eiss• 
laar op het 4e bord mooi'opgsbouwd spel 
zien.Met .ee.n. miboi paard op eS (hij heeft wit 
schuift hij zijn tegenstander van het bord, 

Het valt niet op,dat hij.zich niet goed 
voelt. Vdn der Veen e� Ronald de Vries spele1 
verlorgn·prirtijen.Ze laten zien hoe je je 
onnodig van de velden laat drijven. Aué ver
diend gewonnen. Rietveld kreeg eigenlijk te 
veel" ·urbanus g·aat doox: z_ijn vlag,amdat ••••• 
••o•••••�hij me0nde 35 zetten binnen de -�ijd 
te moeten doen, Hij speelt toch al lang. ge
noe·g· 'a'm 'te 'wet·�·�·. d�t- er fo een bondswedstryd 
40 zetten in 7 kwartier gedaan moeten worden1 
Al met al een nuttige zege,die C7 het uit
zicht geeft op· een goede. plaats in- de 

. Se klasse, Kijk maar op pag·, '3 naar de stan
den •. - , 



STANDEN 
promotieklasse> 
eindst<rnd 
1. Nieuw West 7 5-1-1 11 43t 

-2,ta1:2 7 5-1-1 11- 42 
30 A ' ve en 2 7 5.;,0-2 10 -- 43 
40 Isólani 1 7 5-0-2 fq - 40t 
5; Caissa 1 7 3-0-4 _ 6  38 
6. A 'veen 4 7 3-0-4 6 - 35t 

K 

=r;-P.ïv;;;;;;;;-3-------7--f:a:6---:z-:�22f n 
·s; Weesp 1 7 - 0-0-7 0 - 15 D 

2-e klasse ·n 
1. Necrerra 1 6 6'-0-0 12 
·2 .- C-aissa- ·3:' 6 5;..0.:.1 ·10_· 

' 3 •. FC•B' 2 ' 6 -·ir.:0:..2 B 
lC c:zi, 'f�emo'5 ,--, -· ·. ••. 6'; 3:.:1•:..2:'•, Î' '' 

-

.:' s·; US 3 {' f.lb:,_3' 6 
" 6, L'èl< 1 ' 6 i �j:C4 -

3 

'� I�-����A�c'15-----�����,�E���'-� -
-

nog te spelen: 13 mei: PCB 2 - C3 

3e klasse B 
1 • Isolani 2 6 5-0-1 1 0 
2, US 4 6 4-0-2 8 
3, FSCRB 1 6 4-0-2 8 
4. de Pion 2 6 3'-1-2 7 
5. Caissa 5 6 3-0-3 6 
6. LCK 2 6 2-1-3 5 
7, Jac,Maris 6 2-0'-4 4 
s;-vröföry-2------6--ö;ö:6---o D 
nog te spelen: 27 apr. C5-Victory 

Se klasse 
1 • Es 1 80 2 7 5-1-1 11 
2, ENPS/HWP 2 7 5-0-2 1 0 
3, Almere 3 7 4-2-1 1 0 
4, Caissa 7 8 5-0-11 10 
5, Tal 9 7 4-0-3 8 
6, .Isolani 6 7 3-1-3 7 
7. Es 1 80 3 8 2-3-2 7 
8, i\mroba 3 7 2-2-3 6 
9, �aadsheer 4 7 1 -0'-6 2 

10, Probleem 5 7 0-1-6 1 

2 

nog te· ·spelen : 17 mei Almeré 3 - C7 

'· " ,. 
-. .  ,

-
_ 

- -3-

1e klasse B 
1 • De$_.VlGM 3 6 5.:.1-0 11 
2. ç_ ais�a_ 2; 6 4-0-2 8 
3. Raadshee:i; _ 6 2"'3-1 7 
4. DCG 1 6 2-2--2 6 
5_. DOS 1- · 6 2-1-3 5 
6. de Pion 6 2-1-3 5 -
7�-us--2-----------g--2:0:4---4 

K 

8. landsmeei' .J 6 1..;0..,5 2 D 

-- . 
···--

- ·  

nog .te s_pelen: 22 apr. R·aadsheer-1 --- C2 · · 

28 klasse B -

1 .' Tal. 3_:, .. 6 5..:).,.;o 11 
2" N' daw .z_ 6 5..;u,.; 1· 1 o 

_ • 6 4..'.�0�2 s --
,-._. 

_ 

, 
" 

. -� ': ' ·; - . 
T.; A'ye_en, _6 

-.-,_ 4.,- -;N,W."S:±:>c2 
5, PCW- 1 

4 .:0:..�:i: 8 '• 

6. _ ODL: '· L> 

6 
6 
6 

2 ";1:;-t 5 
-
' c - • 0 : � ', < 

1..:.-1 ... 4: 3 :J' ;_: '-·< •),:.o.-��. "';'.<.·�·.·-· 7. Cai.SBa. 4 6 1 -J.-4._ 3 · 
a::--aäi:t:ëïï7förEn_î_6_o:o=6---o n 

nog te_ spelen:-- 20 apr. - C4- - PC!(/ 

4e klasse-B 
1.Abcoude 2. 6 5-0-1 10 

2, Caissa 6 6 3-1-2 7 
3. Tal 7' 5 3-0 -2 6 
4. �'dam 5 5 2-1 -2 5 
5. US 5 6 2-1-3 5 
6, TOG 1 6 2-1-3 5 
7;-o�s-H�i8-2----6--2:ö:4---4 
B, FSCRB 2 6 1-2-3 4 

nog te spelen: 11 mei C 6  

Je klasse adspiranten 

Abcoude 2 

eindst·and 
1. de Amstel .5 6 6-o-o 12 K 
2. A'veen 4 6 4-0-2 8 
3, Caissa 1 6 3-0-3 6 
4, VKVC 1 6 2-1 ;_3 5 
5, Almere 6 2-1 -3 5 
6, Weesp 2 . 6 2-0-4 4 

. 7. DWV 2 6 1-0-5 2 
Dit jaar.geen · kampioenen,m3ar ook geen deg�a
datie, hoe\'Jel biet er voor C4 zeer somber heeft 
uitgezien. 
C2 en C3 moet�n er nog even aan trekken om hun 
2e plaats te behouden;beide teams moeten nog 
tegen n.o. 3 spelen! 



CLUBCOMPETllll. 
1. Ignacia 4296 
2, Leijen 3658 
3, Roos 3552 
4. v,'t Kaar 347! 
5, Jonkman 3·z44 
6. Köhler 3185 
7. Vega 3181 

-� :._� �i��::: ____ -.. �!.�5. 
11 , Bryans 
12. Kurk 
13. Petersma 
14, Nusink M, 
15, \üjchgel H. 
16. v.Schie 
17. v,Hulst 
18. de 11 Ecluse 
19. Mowitz 
20" v.Riessen 

21. Kappelhof 
22. v.Dijk F, 
23. v,Stoden 

3153 
3152 
3129 
3106 
3028 
3006 
2997 
2974· 
29-58-
29-50 

294j 
29·27 
2900 

24. de Vos S, 2878. 
25. Nielen 2876 
26, Deken W. 2837 
27, Nusink A 2801 
28. Eisses 2792 
29, Dirks 2770 

��=--���'.:�!-------���� 
31. Knop 
32. de Leeuwe 
33. Uiterwyk 

2756 
2690 
2682 

34, de Vryer 2670 
35, Silbernbarg 2645 
36 : Urbanus 2604 
37. de Vos C. 2588 
38. Leenders 2571 
39. Balder 2552 
40, Roes 2517 
-----"'"---------·---··-·-

41• v,Meurs 25 1� 
42, Manuri 2514 
43. Mug 2496 
44. Neidig 2386 
45. Bos 2383 
46. v.d,Burg 2368 
47. Berkhout 2322 
48, de Vreeze 2278 
49, Kemp 227-1 
50, Meijer 2258 
-----------�---------

-4--

51 , Bilderbeek 2231 
52. Barendregt 2227 
5 3 , oiá-nj.; · 2223 
54, Neuhaus , 2212 
55, Mollema 2173 
56. ltlijchgeJ ,J 2170 
57. Cornel�s�,W.2111 
58. Wuck 2090 
--------·:�---��-----·--

59. Zonjee 
60. Post 
6 i, Kuyper 
62. Hofman M. 
63, F rensi;lorf -
64, Min 
65. Martens C. 
66, Palmer 

2066 
2050 
2047 
2043 
2023 
1988 
1948 
1936 

·---··-·-

-
--·--

-

- ·---·-' ·---·--

. . 
67. Manoehoetpe 1926 
68, Ho·fman P.. 1924 
69, Corneliss�H 1860 
70,_ H·ernm8s 183.9 
71, Braaf 1831 
72, v,d,Vliet 1828 
73. v,Daalen 1826 
74. f�r·H�iüe 1815 
------------�-------

75. mw.Hógenboom1790 
76, Deken A. 1804 
77, Alberts 17 48 
78, de Rooy 1748 
79, de Jong P: 17:5 
80, Au� 17<-8 
81 • Grünbauar' 1 688 
82, Swoab 1 ÓL:5 

83. Rietveld 16J9 
84, de Vrle� 1G37 
85, Louisi6o� 1595 
86, v.d.Veen 1578 
87, 5taperama 1541 
88, mw. Deken 1469 
89. Schumacher 1463 
90, v,Batenburg 1413 
--·---M·"'--· ----- --� -- ·---

91. Leuw 
92, v.d,Horst 
93, Brachth.- C 
94, Visser 
95, Koper 
96, Huang 
97 •: 5Ghnerr 
98, Bosschieter 

1402 
1 '.188 
1346 
1340 
1333 
1307 
1257 
1 249 

------------·-----·��-

99. v"Eij:<en 
10!1, v.Oostveen H 
1 0·1" Eckstein 
îQ2, Ve�derbossch 
103c v"d�Woes�ijne 
1 Q4, . Stigter 
105r VrDost;reer1 C, 

.1 Q6, Brachth. 11 .• 

121 6 
1208 
1188 
118 7 
1141 
1125 
1120 
1107 

-107, Leuxteiomailll î 083 
1Ö8, de Jong J. 1077 
1Ö9c Tamboe:; i06·] 
110, Kalter.schmrn 1051 
111 • v - Dij k. M. 1 002 
112� mw� Niesten 942 
113, v.d.Hurk 916 
114. H ofma.n R, 773 
115, Mettrop 754 
116. mw. Koenes 740 
117, mw, Giasen 717 
1 ·18 .-- Gal erna 650 
119. Mönch 638 
�=======�============== 

We hebben enkele spelers,die we weken 
lang niet gezien hebben1uit de stand 
geno1nen. Komen ze weer,dan kunnen ze 
onmiddellijk in de stand wfurden ópge-
nom2n. 

Ons commentaar: Wie kan Osca� nog af
h��j��=�a�=h�t kampioenschap? Behal
ve �iJn eigen kwaliteiten is daa� ook 
nog het feit,dat de vlak onder h,m 
staande spele:2s elka3r i1et schaaklev 
zuur mákent Als we zo bovenin kijken, 
dan zijn Ignacia,�eijen,Roos en v.'t 
Kaar vrij�·el zeker van een plaat� in 
het nieuwe eerste team. 1t Is leuk om 
te zien1hoe Vega en Martin Nusink om 
be�rten in de bove�ste groep verschij
ner1,om er da1� meteen weer uitgedu�d tE 
worden� De t9aiste indringer is Jonk
ma11, een degel-:\.jke speler" Pijpers . is 
weer terug in de hoofdgroep,maar �et 
op �etersm<71,die naderbij sluipt" 9ok 
Kurk wisselt groep 1 en groep 2 �o or 
de week� Var1 Schie en van Riessen heb. 
ben het rechte pad teruggevonden, Van 
Stede" moest (tijdelijk ?) eer flink 
eiod terug. Wat te zeggen van Nielen7 
Plaats 25 is te laag voor hem; de 
eindspurt w�rdt wel erg laat j_ngezet!· 



-5-
ons cammentaar{vervolg) 
Nol Nusink hseft na zijn terugkeer _gemerkt,_d_at Caissa er ve;:;l goede spGlers bij gekre ·gen 
heeft. Willem Deken handhaaft zich in de 3e gI'oep .uitstekend. Eisses heeft moeten ondervin
den,dat het bovenin niet altijd makkelijk is. T�bout h.andhaaft zich, voorzitter Knop slaat 
met hande11 en voaten om zijn hoofd boven 'water te houden. In de 4e groep de Vos C. en Urba
�us,maar ook Bnlder. Wat doet die daar? Frans de Vreeze staat te laag. Mug en Neidig doen 
hevige pogingen om verder afzakken tD vo_or_kiJmen. Berkhout moet nogal eens verstek laten gaan 
e-n staat daardJbor te ·laag. Baren_dregt en· Oranje' hebben .zware tegenstand te veri!luren, Bilder
beek doet het leuk. Opvallend leuke resultaten van Madens C. 
Als wc dan afzakken, komen we enkele o _ude gett·ouWen tegen,die beter vcrdien2n: Harry Cornelis
sen, Maarten van Daalen, ter -Heege "(die -w� 81 Wee� eGn tijd la.ng misSen). Braaf gaat de ver
kee'ri:lc kant op {omlaag) en Deken Anton,dîe- 7 _ke'_er won hcoft het aangezicht gewend en stevent 
na twee nederlagen wéer in omgekc;-orde _ ri-chting. �· Lauiszoon-, i·Jeer terug uit het zonnige Spanje, 
is meteen begonnen stevig. aan te pakk8n. · Le�·ke ·r·_eSultaten van adspirant Lr:;uw,die op 17 april 
14 jaar wordt en die menige senior _ aan zijn zegekar bohd. Oppassen voor die jongeling! De 
1 5 -jarige junior van Eijken doet h8t· ook niet gek! De junio:ç_en Tamboer en v.d,Woestijne 

.komen er ook wel! 
Verder onderin het Ok.lde liei&je. Men wisselt overwinningen �n nederlagen af en het resultaat 
is,dat er dan van klimmen weinig terechtkomt. Het Qaat er maar om of je je vermaakte We 
zullen niet allemaal gróbtmeesters word�n. 

We willen onze nieuwkomers er nog ap · w�jzen,dat écha�en op 8En ladder ook rekenen betekent. 
Een· p�rtij afbreken,die geheid rsmise is of verldr�n staat,kost vaah een 2e avond,die dan 
weinig oplevert. Ook wijzen we er op,dat niemand verplicht is om aen hangpartij om 7 uur uit 
te s-pelen. Velen kunrieri ook öp die tijd niet aanwezig zijn. Als het kan,cian is dat, meegenomen. 

Er zijn nog 4 rqnd8n te gaan. We voorziEn nog een hevig gedrang om omhoog te komen. Hoe meer 
strijdluit, hoe �antrekkelijker de competitie wordt. Zet 'm op! 

AGENDA 
13��p�il: afgebr. partijen 

gongwedstrijd 
20 april: C4 - PCW 1 

22 april: 
27 april: 

. 4 mei: 
11 md: 

1 3 meil 
17 mei: 
18 md: 

2 5  mei: 

29e ronde clubcomp. 
Raadsh. 1 - C2 
C5 - Victory 2 
3De ronde clubcomp. 
31e ronde clubcomp • 

C6 - Abcoude 2 
laatste ronde clubcomp. 
PCB 2 - C3 
1\lmere 3 - C7 
afgebr.partijen 
1e ronde zomercomp. 
2e ronde zomercomp. 

x.x.x.x.x.x.x.x 

BESTUUSMEDEDELINGEN 
=================== 

nieuw• leden: J.R,Wijchgel - R.MBnch - A. de Rooij 
Peter 5waalep (adsp) - Kees Busker (adsp) 

�llemaal welkom! 
we tellEn nu: 125 senioren 

:i junioren 
1·8 adspiranten 

fij.[i leden 
voorjaarstijd-schoonmaaktijd: ook wij gaan de leden
lijst WBcr kritisch doarlopen - wnn�stalers en lieden 
die met de noorderzon vertrokken · zijn mikken we als 
ballast overboord. Misschien voor u een reden eens na 
te gaan of u bij bent? Hst gironummer staat in de kop. 

Over de komende zomercompetitie wordt u in het volgend 
clubblad geïnformeerd!· 

dinsdag a.s. voor hen, die geen afgebroken partij hebben,cen gongwedstrijd. U moet zetten 
als de gongelag klinkt. Komt een partij niet uit voor het af�gongen,dan wordt er geteld. 
Dame = 10, toren = 5 , loper en paard = 3, pion = 1.· Wie de meeste punten heeft,wint. 



Beste jongênS en meisjes, 

Terwijl ik dit alles schrijf hebben de meesten van jullie 
·paasvakantie, Sie jullie natuurlijk op verschillende manir:.ren 
hebben doorgebracht, 

De ��n zal met vakantie zijn (als je geluk hebt) ,de ander gewoo.n thuis. \olie niet zo'n 
�oed. paasrapport heeft,zal misschien (???) wat aan zijn schoolwerk "doen, En h��l mis
schien zal er eentje zijn schaakbord te'voorschijn halem om wat aan de thsorie te doen. 
Nou hoeven jullie niet zo fanatiek elke da9 de_ boeke� in te: d·uiken,bij mooi weer kun 
je beter gaan voetballen of zwemmen,maar al·s het regent ·kun je lekke'r je sch'lakboek 
tevoorschijn halen. vleet je wat ook "rg ·ieerzaam .is? Je gespeelde partijen nog eens 
naspelen en kijken waE?r je fouten hebt gemaakt .. Daarom is het n·ateren van een partij 
zo belangrijk. Ook in de externe competitie (drü is spelen t1egen ande.re clubs) moet je 
noteren. Je hebt dan een uur 'en een kw-ártier df/ tijd voor 40 z

.
ette_n" ,�ls je niet kan 

noteren moet je streepjes zetten·, want je moet pi:-Scies . w.et_en hon_veel zetten je gedaan 
hebt·. \fo denken nu al de nieuwe externe competitie,die iri oktober gaat beginnen, We 
hebben dit - jaar mnar met éên'- ·team gesp8Efld,muar i.,ie willBn nu met meor t!?ams gaan spelen. 
Spelen tegen andere clubs is leerzaam. Ook doe je veel erv��ing op. E?n probleem wordt 
Wel het vervoer, er is maar �én jeugdleider met e'k�-· auto.� J;n

_
. wè"_ moeten soms_ naar Amstel

veen·, naar Uithoorn of naa:Î:' Weesp. We hopen· hier0o_or,
· ee0 .óp-1:-oà_9ing t� vinden. 

Wat de interne competitie betreft,de opkomst is goed; er komen geregeld zo'n stuk 
of 20 jongens en meisjes. We hebben w�l 0at'weinig meisjes. Kom op,Jongens,stuur je 
vriendin of je zus.· 

Weten jullie dat er bij de baderen ook enkela:jongaren measpelen7 En ze doen het 
nog leuk ook, De ouderen spelen tot half 12 en dat is voor jullie te laat. 

Binenkort hopen we weer eens een toernooitjè te spelen met leuke pr.ijsjes� Het 
laatste toernooi was in december.- Je �höort er binnenkort dve:I:�·. 

Kij� op pagina 3 ook even naar de eindstand van de jeugdcompetitie, We zijn derde 
geworden! 

Tot slot een overzicht van de interne competitie: 

stand na de 23e ronde: 
groep 1 1 , Micha P, 

2, Frank 
3. Micha L. 
4,Randolf 
5. Herman 
6,Micha s 
7 ,Stephan 
8,Marjan 
9.Rob 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

ook voor de jeugd geldt: 
zorg er voor dat je con
tributie op tijd betaald 
wordt, 

· f 10,- per 3 maanden 

• 

• 
• 

• 
·. 

12 groep 2 
9t 
9 
81· 
7t 
7 
6t 
5 
2 

1 • Ren!l 9t 
2, · Harry et 
3 ,Luc 6 
4. Bo ra 5 
5, Maurice 4t 
6. ·Patrick 4 
7. Frits 4t 
8, Robert 2 
9, Tatiana 1 

10, Peter 1 
11 • Kees r 
12. Robert B 1 
1 3. 'Nik os 1 
14. Tonnie 0 



CLUBSNELSCHAAKKAMPIOENSCHAP 
=====================;===== 

voorronden: op cte eerste speeldag meldden zich 64 deelnemers,een ideaal getal voor een w,l, 
In 8 p�s van 8 ,sterken en zwakkeren dooreen,werden de 7 rond�n verspeeld. Slechts llén 
man haalde 7 uit 7,een fantastische ;�restatie; die man was Henk Bilderbeek (uit C5!); 
met 6t punt eindigden Peters ma, Knop, Dirks en Balder. Zes· punten behaalden: de Vos S., 
Uiterwijk,Nusink A.,Leijen,R.oos en Deken W, U .. üet het goed, in dit rijtje komt titelver
dediger I gnacia niet voor; hij behaalde 5t punt en :viel bui ten de h·oofdgroep, In de voor
ronden bleven van Eijken en Koper met 0 punten la�tste. 
finaleronden: lang heeft de w � 1" gepiekerd r hoe de .indeling bovenin moest plaats vinden-o 
Uiteindelijk werd gekozen voor llén groep van 11 , die: 11 ronden moesten spelen" Omdat ook 
de beschikbare tijd ingecalculeerd moest worden,werden in C:ie groep partijen van 6 minu
ten per persoon gespeeld. Zenuwenwerkn Leijen e11 Roos werdBn als kampioenen genoemd.Maar 
men had buiten de waard gerekend • •  ,.kampioen met 9 uit 10 werd S,de Vos! Een nieuwe kam
pioen dus, Van harte gefeliciteerd!!! In de eindstand: 2, Leijen 6t 3/4/5 Petersma,Roos 
en Deken W, 6,:·:" Kc;op en7Musink A, 5 8, Balde::: 4 9/1 0/11 Dirks,Uiterwijk en Bilderbeek 

Jammer,dat voor de 2e ronde maar liefst 6 spelers zonder enig bericht wegbleven. Het thuis 
klaar maken van de finaleronden wordt dan voor een w,l, een hopeloze taak, Alles kan �e 
prullenbak in en er moest opnieuw ingedeeidworder\, 

''Na afloop werd de Vos S. gefeliciteerd en werden de. prijzen verdeeld, Maar liefst 5 man, 
die voor een prijs in aanmerking kwame�,waren vroegtijdig ve�dwenen� 

1t Waren gezellige avonden,wel wat luidruchtig, soms lachpartijen. Volgende week doen we 
weer"gewoon" en heerst alom grote stilte(iim,hm). 

. 

Persoonlijk kampioenschap SGA 
==========�================== 

Zeven Caissa-ers deden mee, In groep A haalde Beaumont 5 uit 7; hij verdiende f 200,-
In dezelfde groep Silbernberg met 1 uit 7; het protocol geeft aan 1 punt reglementair, 
omdat de tegenstander niet opkwam. In groep B speelden Bryans ( 4 uit 7) - Dirks (4 uit 7) 
v,d,Burg (3t uit 7) en Petersma (2 uit 7); in Groep C: Hofman M met 5 uit 7. 

Paastournooi voor club-vijftallen 
==========�====================== 

Op 27 maart togen twee Caissa-vijftallen naar de vlethouder Verhey-sporthal, Team no. 1 was 
aangemeld voor de A-groep (KNSB-ers),maar moest door plaatsgebrek een afdeling zakken, De 
B-groepers hebben dat gemerkt, De ploeg,bestaande uit Martin,Beaumont,v.'t Kaar,Bryans en 
Ignacia speelde 10 wedstrijden en won ze allemaal,zelfs 3 x met 5-0. Martin scroorde 1 0  uit 
10, lgnacia 9 uit 10, Bryans 8 uit 10, v,1t Kaar 7 uit 1 0  en Beaumont 6t uit 1 0. Samen 41t 
punt,een gemiddelde van 4,15 oftewel dik 80%,De tenegstanders waren geen kleine jongens: 
Tal 2 - Isolani 1 - Memo 2 - Weesp 1 - Amstelveen 2 - US 1 - DOS 1 - N,West 2 - PCB 1 en 
de Raadsheer 1 , 
Team no, 2 speelde in groep C. De resultaten waren beduidend beter dan in het vorig jaar, 
Het leek er zelfs op,dat Caissa groep C ging winnen;het scheelde tenslotte t punt in het 
voordeel van Tal 3, Marcel Nielen dacht laag te zitten,zat dat ook en verloor prompt het 
eerste punt met daarna nog een ten een B .8ij scoorde dus 7t punt.Han de 11Ecluse aan 't 
2e bord was minder fortuinlijk,Hij zette WEl prima schaak op het bord,maar de blunders 
waren talrijk: 4t punt uit 10.Aan het 3e bord scoorde Manuri het hoogst van allemaal: 8 uit 
10, Van Daalen aan het 4e bord deed het niet slecht met 7 uit 1 0  en Oranje aaR·h�t.5e bord 
mocht tevreden zijn met 6t uit 1 0, Een totaal van 33t punt bracht o,ns de 2e .plaats achter 
Tal 3 (34), Tal mochi de paasbroden eten! Wij de eieren! Aldus schreef Frans Oranje, 
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Leuk eindspel 
wit: Ka2 - Ld2 - Pe3 - pionnen: b5 - c6 - g2 
zwart: Kc7 - Dg3 - pionnen: a3 - h5 ) wit is aan zet 

1, Pd5+ - Kc8 (indien 1, , , , , ,Kd8 dan 2, c7+ - Kd7 (opKxc7 volgt Lf4 ! ! ) 

. , 

2, P.e7+ elk'.e 

3, Pb6+ - Kxc7 4,L.f4 - Dxf4 . en 5,, Pd,5+ !.! ) 
(indien 1 "" "Kd8 en 2, La 5+ - K >8. 3, c 7 -

'
K<lf• :4,' !Pe7 :én ·'h6� kÖmt wit 

dan v_erder?. •.er .dreigt 4, ,.,., .Df2.+. 5,'. Kxa3 ·- Ds3+,- ;en -�a•r't: .ff<i!St winnen!) 
an,c:lere zet leidt tot. niets 

2, (op ,Kb8 volgt· 3, b6.! en zwart .. is, ·vi?rlor.fln,_ • ; l • ,· • •.• • •.eKdB 
3, c7+ - !5x.E1, {i,ndien Dxc7. dan 4,'La5 - Dxa5. 5; .Pc6+ - Kqî. · .·6, Pxa5 ·- Kb6· • 7-,Pc4+ - Kxb5 

8, Pxa3+ - Kb4 · 9. Kb2 en wit wint) , , j :_ ' .·I 

4, Lf4+ - Dx.f4 ? . 
5, Pd5+ en zwart, geeft op! De opgerukte vrijpiqnnen maken h<it ,wit' .mogeli'jk 1 ondanks een 

_ _ _  -...;- -_ _  , _ _  .,.... _ 
Henk van· .Oost

.
veen getrouwd· 

materiële achterstand·-,_te .winnen.. 1 ., ' 

We hadden een huweliJks'a'a'nkondiging' ontvangen; op 31 maart trouwen Henk van ,Ocistvèen en 
Willemijn \/ah den Berg te Bergen NH. We togen na�r de rece'f)tie.1nieuwsgierig als we waren 
naar het antwoord· op de \traag: Wie \/ah de 'echtelieden is geschaakt, Daar kwa�en we niet 
helemaal uit. Op mijn vraag aan Henk of hij een goede zet had gedaah1ant'woordde de bruid: 
zo goed,dat ik mat sta! 
Ook hier in ons blad: hartelijk gefeliciteerd! 

Ook Jan Visser is getrouwd, Hij vertelde <lat met een stralend gezicht, We wisten hier niets 
van. Toch ook nog hartelijk gefeliciteerd, Levert dit alles twee nieuwe damesleden op? 

drukwerk 

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

'', -, ' 

aan dhr. ! mw. 


