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Bondscompetitie be!'!indigd; met een ri� naar A'lmere sloot C7 het seizoen af, Geen 
kampioen,geen degradant. De eindstanden zijn.er nog niet,omdat enkele verenigingen 
nog aan.hangpartijen bezig zijn, 
C·lubcompetrutie, beëindigd. De eindstand is er nog niet, omdat' er nog 3 hangpartij en 
aan de. gang zijn,die natuurlijk ook weer belangrijke i·nvloed kunnen hebben op de 
stand op de ladder, U zult' dus in dit nummer de vertrouwde pagina met de ladder

.stand en het commentaar missen. 
Caissa in Beverwijk. Op 15 mei werden de landelijke snelschaakwedstrijden.gespeeld 
voor clubviertallen. We geven in.�it- nummer een overzicht. Caissa A �erd 4e met 
ID gewonnen,2 gelijk en 3 verloren, Temidden van een .zeer sterk veld van deelnemers.· 
Caissä B speelde een afdeling lager en bleef ook laag geklasseerd staan• 
Jeugd, Een huppelende .Eert Wijchgel,die kwam vertellen,dat zich 1 D leden gemeld 
hadden na de oproep in het vorige clubblad. Ja,dat droomden we, Maar de realiteit 
is dat iedereen de ander de eer gunde, En dat,'terwijl de jcugdgrqep groeit en groeit, 
Caissa is een volkje van consumenten. Er zitten maar �einig koks. in de club. Moet 
dat zo nou? �r moeten meer jeugdleiders komen! Anders zie ik gebeuren,dat vandaag of 
morgen de jeugdleden de zaal bezetten en alle spelmateriaal uit het raam mikken, 
Kom op,mannen? Of vrouwen! 
De zomercompetitie is begonnen. De voornagmste regels vindt u in dit nummer. 
Het T,N,O, in Delft doet voor Caissa een onderzoek naar deugdelijke kaakklemmen, 
We stellen ons voor om,als de onderzoekingen tot resultaat gekomen zijn,een aantal 
exemplaren aan te schaffen voor degenen,die het niet kunnen opbrengen om de W4l. 
op een fatsoelijke manier de indeling bekend t�a��Ren, Bovendien voor hen,die hun 
partij hebben beëindigd en dan een keel opzetten,waar je je bont en blauw aan ergert. 
Zij zijn klaar,dan moet de nest ook maar klaar zijn, 
Na deze mopp'eria,de . • . •  lezen maar!! 
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Jacob Maris 1 - C5 stand was 
de Vos C, 
Swaab 

'5-3 
0-1 
1-0 
�:;r een slechte beurt 

tegen een he�kesluiter! 

2094182 
C4 - PCW 1 4-6 
v,Steden 0 
Leenders t 
Manuri 1 
Bos 1 
Berkhout 0 
Kuyper ' 

T 

Oranje 0 
Wijchgel J 0 
v,Dealen 1 
Frensdorf 0 

22.4182 
Raadsheer l - C2 
Nusink A t 
Leijen 0 

Vege t 
Wijchgel H 1 
de l'Ecluse -1. 2 
v.Riessen t 
Balder 0 
Mowitz 1 
Nusink M -1. 2 
Knop 1 
27, 4.82 
C 5 - Victar;y 2 
Neidig 
Bilderbeek 
Kuyper 
Frensdorf 
Manoehoetoe 
Pelmer 

0 
1 
t 
t 
1 
1 

Hemmes 1 
CornelissenH. t 
Louiszoo.n 
Hofman P, 

1 
1 

De laatste we'dstrij d werd 
een nederlaag. Het heeft 
C4 dit seizoen niet mee
gezeten, Gelukkig was 
Oosten/Toren 1 nog iets 
minder,waardoor C4 voor de 
2e klasse behouden kon 
worden. 

: 5-5 
Een toch belangrijke wed
strijd als er voor de no,2 
een mogelijkheid tot ver
sterkte promotie op het 
spel staat.Het zag er zo 
vriendelijk uit,toen we met 
een 5-4 voorsprong naar 
huis gingen. Van Riessen 
"stond remise11 ,dus----Maar 
v. Riessen verloor. Jammer! 

7t-2+ 
Een goe�e afsluiting van 
het seizoen van C5. Vict,2 
is no, lest;het liet zich 
gewillig inmaken, Louiszoon 
en Palmer kregen hun 1 ca
deau, omdat de tegenstander 
het liet afweten. Alleen 
Neidig ging met lege handen 
huiswaarts. Verder rolden 
de hele en halve punten bin
nen; een forse overwinning! 

11,5,82 
C6 - Abcoude 2 

/ :t:��de 2 zou' bij \.ii'���' kam-Mug 
\>Jijchgel J 
Wuck 
Ma:i:te�s .· 
v,d,Nlièt . 
Braaf 
Swaaö ' 
Schumacher 

1 
t 
1 ' 
0 
1 
t 
0 

pioen zijn, Maar hoe heel 
anders is het gelopen, Niet 
in de eerste plaats,omdat 
C6 zo vreselijk goed speelme. 
Meer,omdat we alle geluk van 
de 1(1�r.eld hadden. 

t , We blijven zl')ggen,dat,als er 

êên team goede kampioenskan
sen heeft gehad,C6 dat team was! 
Abcoude geen kampioen, \.lêl Tal,dat nu zes 
kampioenen heeft in deze competitie, 

13.5t82 
PCB 2 - C .3 

Jonkman: 
v,Schie 
T�bout 
Uiterwyk 

n.o. 
Bos 
v.Meurs 
v.Daalen 
Manuri 
de Vos 9 

-1. 2 
0 
t 
0 

0 
0 
1 
1 
1 
1 

5-5 . 
De kop ging af,de staart maak
te alles weer goed. De n,o, 

,is een black-out van de w.l. 
die de .Vreeze op5telde,terwyl 
de man zich had �fgemeld ivm 
zijn vakantie, Ei>n en an!!ler . 
heeft gelukkig geen er a .rnstige 
gevolgen, El!n heel punt· ·uit 
.de kapborden is toch te wei
nig. Opvallend is,dat v,Schie, 
'dia in de clubcompeti tie uit

nemend draait,zo slecht weg komt in de bonds
wedstrijden, 

17-5. 82 
Almere 3 - C7 : 2-6 
Urbanus t 
Hofman H 1 
Min 1 
v,d,Veen 1 
Auê 1 
Rietveld 0 
de Vries t 
Grünbauer 1 

Tegen het op d<i 2e plaats 
staande Almere een keurige 
prestatie! Zo heeft Caissa ook 
in Almere van zich doen spreken. 
De autotocht erheen verliep 
perfect, Zo zie je nog eens wet 
van de wereld, Rietveld heeft 
zijn b�ik vol van Almere,want 
hij was de enige,die puntloos 

de terugr�is moest aanv?ard�n. 
Een keurige afsluiting ven .de bondscompetitie. 

-x-x-x-x-X-x-x-x-x-

We hebben dit seizoen 
worden, Elders in dit 

· 
d d t zullen er het kome.nde se.izoe.n zekar meer met 1 teams geopereer , a 

nummer hierover een kleine voorbeschouwing. 

,, 



Persoonlijke resultaten(bondscompetitie) 

In het maartnummer kwamen we met de persoonlijke resultaten van C1, Nu verdere resultaten, 

Caissa 2 

Vega gesp. 
Knop 
Balder 
de l'Ecluse 
Leijen 
Mowitz 
Nusink M, 

Wijchgel H, 
v.Riessen 
Nusink A. 
Jonkman 
Tybout 
Dirks 
Lie 
v.Schie 
v.Steden 
Martin 
Köhler 

7 3-2-2 58% 
7 2-2-3 43% 
6 1-1-4 25% 
6 3-3-0 75% 
6 3-0-3 50% 
6 4-f-1- 75% 
6 1-3-2 42% 
6 3-2-1 67% 
5 2-0-3 40% 
4 2-2-0 75% 
3 2-1-0 
2 1-1-0 
1 0-1-0 
1 9-1-0 
1 1-0-0 
1 1-0-0 
1 1-0-0 
1 0-1-0 ---------------

70 30-21-19 58% 

In C2 speelden slechts 2 man het volle aantal 
wedstrijden, 7. 

Een fraaie score van de l'Ecluse, Mowitz en 
Wijchgel H, 

Het meest opvallend is,dat alle invallers vanaf 
Nusink M hun partij wisten te winnen .of remise 
te houden. Niemand verloor! Ze speelden 15 partijen 
waarvan er 8 gewonnen werden,terwijl er 7 in remise 
einigden. 

Caissa 2 won 4 wedstrijden verloor er 2 en speelde 
Mn keer 5-5 

Caissa 3 
Jonkman 
v.Schie· 
Tybout 
Uiterwljk 
de Vos S 
de VreGze 
Barendregt 
de Leeuwe 
v.Meurs 
Manu:èi 

(verzorgd, door .tesmleider- de 
bordgemidd, 1.D gesp. 7 

Vos 5) 
3-2-2 
1-2-4 

57% 
29% 
71% 
50% 
86% 
58% 
58% 
60% 

Teamleider de Vos S, geeft voor 
zijn team zeffs het bordgemiddelde 
aan, Een percentage van 60 voor C3 
mag er zijn. 

Bos 
Berkhout 
Leenders 
v.Daalen 
de Vrijer 
v,Steden 

2,9 
3.6 

7 
7 3-4-0 
7 3;.1_3 
7 6-0-1 
6 2-3-1 
6 3;_ 1 -2 
5 ·2-2-1 

3,9 
8,9 
7.D 
7,3 
5.6 
7.3 
8,3 
6,5 
7. 5 . 
7,5 
8,0 
5.0 
7.D 

.4 4·-0-0 
2-0-1 
0-0-2 
1-D-1 
0-2-0 
1-1-0 
1-0-0 
1-0-0 

1 DO% 

De beste tj�r besten is van Meurs, 
die een score van 100% heeft. Daar 
over feest in de 0oonplaats Leusden. 
Zo meldt de plaatselijke verslag
gever. Erebogen en zo! Prima! 3 

2 
.2 

2 
2 
1 
1 

0-0-1 
-70-

-
33:18:19 

Een overzicht van C4 vindt u op pag, 8 

C3 won 5 keer,yerloor 1 keer en 
speelde ��n keer 5-5 
Teamleider de Vos vermeldt nog' de. 
goede resultaten van v. Meurs en 
Tybout en de tegenvallende resul
taten van v.Schie,die in de club-

60% competitie prima op dreef was, 

Overzichten van C5,C6 en C7 nemen we op in het nummer van juni, 
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Verleden jaar niet georganiseerd,nu wel onder gastheerschap . van Pegasus in Amstelveen, 
Twee bestuursleden.van 24. clubs bonden

.
de strijd aen. Caissa was net als de vorige keer 

vertegenwoordigd door Knop en Oranje, Een leuk,maar zwaar toernooitje,dat al vroeg 
( 19, 30 uur) begint en twee vierkampen en een zeskamp omvat, .. De eerst.e prijs ging weer 
naar Nieuwendam en,Caissa sleepte zowaar de 2e prijs in de wacht, Dat schept wel ver
plichtingen,want de vorige keer. gingen we met de 3e prijs naar huis, 
De toekomst van dit vrij sympatieke,maar· niet erg belangrijke toernooi zal afhagen 
van de· gastvrij heid bij toerbeurt v;rn de A 1 damse schaakclubs, 

Frans Oranje 

de i:ea, verdenkt de 2'bestuursleden er van,dat ze de p±ijs meteen naar de lommerd heb
ben gebracht; hebt u de prijs g9zi9n? ) 

· ·. 'EEN MEMORABELE PARTIJ TEGEN MEMO 
================================ 

wit: van 1t Hul zwart:Barendregt 

1,'d4 - cts' 2, c4 - e6 3, Pc3 - Pf6· 4, Lg5 - c5 (dit is een ·bepaalde variant van de 
färräëëli;wäär6iJ-zwërt-ër-dirëët-ëën-pi�n-6iJ-inschiet; daar staat tegenover,dat . zwart 
een beweeglijk spel krijgt en wit een achterstand in ontwikkeling, Dit laatste wordt �n 
deze partij op extreme wijze gedemonstreerd) 5, cxd5 - cxd4 -6� Dxd4 - Le7 (deze stille 
zet is noodzakelijk. Een opvallend fraaie variänf-gääf-äis-iiiiîgt-iiêrëiär_Ï_7. e4 - Pc6 
8, Lb5 - 0-0 9, Lxc6 - bxc6 10, Lxf6 - Lxf6 11. e5 - c5 12, ])e4.- exd5 13, Dxd5-Lxe5 
14. Dxa8 - Lxc3+ 15, bxc3 - TeB+ 16. Pe2 - Txe2+ 17;· Ï<f1. � Tx92, Tableau, Maar wit 
speelde niet 7, e4 of 0-0-0 (beide goed) ,wel om Pc6 onmogeÜ

.
jk .. te maken en d6 te dreigen: 

7, Td1 - exd5 8, Pxd5 - Pxd5 9, Lxe7 - Dxe7 10, Dxd5 - 0-0 11, Pf;I - Pc6 (daar:J;iè,-
9:Git-êiä-närigliäiêi-äï';-wit-mÖet-tIJëi'-iiërïiäzen-Öm-P64-tî3-iiërFifiêierênî--I2;-;;'3-- Le6 · 
13, Dd3 - Tfd8 14, De§! (dit is natuurlijk onjuist:· de dame' st"aat' op ëën-fi.iiîf-�pën 
iiëHii<äa1;-Määr-;t-ië-ëi'e vraa,g· of direct Db1 veel 'geholpen zbu hebben) �t9_:..:.:.:.:.�!:� 

'15, Pd4 - · Tac8 16, Db1 - Ld5 17. e3 - Pc4 (wits positie g niet te bem.jden,hij kán 
liääst'-9ë;n-iiin-v;rrÖerënï-öm-de-röëliäde-të-redden moet g2 gedekt worden en dat kan niet 
anders dan door l�!-��!-�!� En nu? Daar heeft zwart een hêle poos op zitten rekenen; 
de zwarte stelling valt niet verder te veisterken en wit speèlt met 2 officieren minder; 
dus: 18, ,,,,, Pxe3 19, fxe3 - Dxe3+ 20, Le2 ·- Lc4 (dit is sterker dan TdeB,waar
tegeri wit-Z:iëfi-iiöïëi'öënëi'e-kän-iiërë!eëi'igen:--21;-:iië2-;;-(op die iet had zwart gehoopt,want 
na eerst. torenruil op dB waren de mogelijkhsd-én·-niët helemaar te overzien; maar ook dan 
was het hçipel.oos geweest;als- de dame nog op b-1 had gestaan: 2'1, TxdB+ - Txd8 
22. Dc2 - Lxe2 23, Dxe2 - Dc1+ 24, Kf2 - Dxh1· 25'; De7 - Dd1 26, Pg5 - Dd7 en zwart 
heeft ook een gewonnen ei11dspel; nu echter volgde: 21, , • , , • Txd1+ 22, Dxd1 - Lxe2 
23. Dxe2 - Tc1 mat! ----------r�-------------------
--- --------------

-
- H,Èarendregt 

VICTOR hoe ? 
============ (over een onbekend gebleven genie) 

Wanneer Joseph Henry Bh1ckburne,de grote Engelse-meester een spectaculair winnend offer 
pleegt of een buitengewoon elegante combinat.ie·h��ft gespeeld "au hij zijn plezier be
nadrukken met de opmerking:"That was a little bit of Morphy� In zijn boeken waren geen 
hoger prijzende woorden dan deze. Een goede yriend en een frequent spelende tegenstan
der,die mij geregeld in vriendschappelijke potjes soms met zijn onstuitbare aanval te 
grazen neemt,leent al te vaak deze uitdrukking van Blackburne, Hoe dan ook,toen ik een 
partij won met een simpel,maar effectief offer,was het mijn beurt om een opmerking te 
plaatsen in de trant van:"That was een little bit of Victor Tiets." "Victor hoe?';zei hy 
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Victor hoe?"Victor Tietz", antwoordde ik. "Wie is hij?" was de wedervraag eii hij :taaskalde 
wat voor ik hem kon vertellen,wie Victor Tietz geweest was. vlel,V:Lctor zelf zou de. laat
ste. geweest zijn om toe te geven, dat hij geen Morphy was, Tietz stond bekend als een 
:voorbeeldig organisator" en. ee;n

. 
administratief genie. Maar betreureilswaa'.rdig genoe9--deed' 

hij heel z�lden in een internationaal toernooi mee. In ''Harry Golombek1s Encyclopedia of 
Chess" staat hij bekend als de uitvinder van het Tietz systeem. Dat is een prijsverde
lingsmethode, die er voor zorgde,dat ook de staartspelers wat van de prijzenpot toebe
deelH kregen. Tegelijkertijd f ungeert deze prijzenverdeling als een soort stimulans,die 
de prikkel gseft tot betere prestaties, . Zijn systeem stRat in die encyclopedie helder 
en beknopt beschreven. Maar er staat geen woord over die dappere held als speler, Tietz 
was een inwoner uit Karlsbad (nu KarlBvy Vary in Tsejchoslovakijke ) rond de eeuwwisse
ling.Hij kreeg nooit de erkenning als voorname speler. Maar hij speelde enkele zeer 
merkwaardige combinaties. Als men een objectieve beoordeling moèt geven van onderstaande 
stelling,dan zou men waarschijnlijk de neiging hebben gehad de voorkeur aan zwart te 
geven, Drie vrijpionnen v66r en dan ook met de dreiging om op de 7e rij de torens te 
Verdubbelen. Bovendien staan de witte_ stukken in een toestand van grote -Verwarring. Hoe 
dan ook,,,je hebt buiten de waard gerekend, Want zie - licht uit ,spot ea� - Victor 
Tietz gaat schaken. Met een paar vernietigende offers als houweelslagen verandert de 
zwarte positie in 
wit Tietz: ·Kh2 
zwart Judd: KhB -

een ruïne. 
Dg1 
DdB 

Tb1 Tel - Lf4 
TaB - Te2 .- Lb5 

Pg4 - pi g2 
PfB - pi b7 

g3 
c 6 .- e6 - g6 - h 7 

1. Txb.5 - een grandioos idee,zwart- moet terug Slaan met de c-pion,anders komt hij een 
stuk achter , , " cxb5 2. )O(� TcB ! ! een vernietigende kla'p;dit torenoffer geeft ruimte 
aan. de witte dame om eventueel op a1 s-chaak te geven met matdreigingen;neemt zwart met 
d.e· dame, dan. volgt Dd4 schaak;neemt zwart met de toren, dan Da1 schaak,dus",2. ". Dd5 
3, Da1 schaak! - de zwarte stelling wankelt - neemt zwart de dame,dan Tx1<f8 - Kg7 en 
Lh6 mat,dus 3.," ,e5 4, Lxe5 + - Dxe5 (probeert da aanval ts breken door da meruil, 
maar? . 5� TxfB+ - Kg7 6 .  Tf7 en zwaiot gaf op, 
Als zwarts 6e zet Kxf7 was geweest,dan Pxe5+ enz. 
Als. zwarts 6e zet Kg8 .was geweest,dan Ph6+ enz, 

En nu de vol§ende verbluff ende prestatie,die zèer zeker gerekend mag worden tot ��n van 
de mooiste combinaties aller tijden: 
wit Tietz : Kg1 - Df1 - Tc3 - Tf2 - Le5 - Pf4 - pi f5 - g2 - h2 
zwart 5chwalb: KfB - Dh4 - Ta5 - TdB - Pc2 - pi a7 - f7 - g7 h5 - b3 

Z\ol.f Inderdaad,Tietz staat ��n stuk voor,maar wx� beschikt over een dubbele dreiging;met 
Txe5 krijgt hij zijn stuk terug en ook T a1 verschijnt in het beeld,(damewinst), Het 
pOdium staat klaar voor een schitterende Tietz-combinatie. De dreigingen zijn niet van 
de lucht. Het onmogelijke vindt plaats, 
1. Pg6+ - fxg6 2, fxg6+ - KgB 3. TeB ! ! - hier vele "itroeptekens, Het pareert de 
dreiging 3,,,Taî en dreigt mat in tw�e.�l. 4, TfB+ - TxfB en TxfB mat;ook Txe5 is on
speelbaar om dezelfde redenen, 3""" TxcB 4, Txc2 !! heel mooi-wit maakt de f-lijn 
vrij voor zijn dame - dreigt Df7+ enz. -ook dreigt wit nu met TcB 4 • •• • • •  TfB 
5. Tc2 naar cB !!! Maar zwart heeft niet gerekend op deze g�niale zet. De geschiedenis 
herhaalt zich weer,wit offe�t weer een toren op c8; wit dreigt weer met mat; s . .. . Deî 
6 .  Dc4+ - KhB 7. Dh4 (zwarte magie) Er komt geen einde aan de zwarte mis�re,nu dreigt 
er mat,zowel da,meverlies, 7, "". Ta1+ - wanhoop - 8, Lxa1 - De3+ 9, Kh1JIWMJ\% ,want 
alle gevraalij ke velden op de laatste rij zijn gedekt, 9. ", "TxcB 1 D •. Dxh5 en zwart 
gaf op (mat na: 10,"KgB 11, Dh7+ - KfB 12, Dxg7 - Ke8 13,Df7+ - KdB 14. Lf6 +  -
De7 15. Dxe7 mat), That was a little bit of Victor Tietz. Oskar Ignacia 
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Beste jongens én meisjes, 

Zo, we naderen de vakantie weer.Ik hoopdat jullie er allemaal 
goed voorstaan op school, Ben je niet helemaal zeker van je
zelf ,trek er dan nog even flink aan, 

Over cijfers en diploma's gesproken,,.we hadden onlangs weer schaakexamens in de Sport
hal-Dost.Kwamen er in februari van de 18 opgegeven jeugdleden er maar 9 opdraven,nu 
waren .ellè 17,die opgegeven waren present. Prima,want de club betaalt je.examengeld,kom 
je niet dan bete.kent dat weggegooid geld,want �e krijgen niets terug, Er was ook een 
jarige bij .die 17, Frank van der Vinden; hij werd 12 jaar op die dag, 

Eerder was er wat kritiek op de jeugdleiding;het verw.ijt was1dat we te weinig aan de 
voorbereiding voor het examen hadden gedaan. Niet helemaal onterecht,maar als je met te 

·weinig jeugdleiders zit kun je moeilijk individueel les geveri, Aan dit probleem willen 
we beslist wat doen om de jeugd wat beter voorbereid aan de .start te krijgen, . 

Voor het pionnendiploma slaagden 2 Caissaleden; voor het torendiploma zakten Pat.riek, 
Micha e"n Maurice,wat extra sneu was voor de beide laatsten want het was voor h.en al de 
tweede ·keer, Kom op! Volgende keer,waarschijnlijk in juli,haal je het zeker. Randolph, 
Harry en Robert hadden geen last van examenvrees en haalden alle dr.ie een tien! Proficiat! 
Micha en Marco haalden niet het maximale aantal punten,maar slaagden toch, 

De grootste verrassing ,maar ook teleurstelling kwam bij het. koningsdiploma, de zwaar
ste proef, De ja;::ige ·Frank·, die zichzelf geen schijn· van kans gaf1kreeg de uitslag wat 
eerder;hij hoorde: geslaagd! Maar hij was wel de enige, Luc1Marjan1Herman en Bora· moeten 

. h�t nog een keer over doen, Jammer l _ 1_ -· Nu nog wat over het Amsterdam-jeugdtoernooi,waar enkele ouders het over hadden, Dit 
toernooi wordt gespeeld in het RAI-gebouw, Groep /\ op de middagen va·n 10 t/m 16 juli. 
Groep B"tfm'f.· (14-18 jaar) van 13 t/m 16 juli overdag. Groep G t/m L (13 jaar en .jonger) 
va·n 1. 4 t /m 16 juli (overdag J. Mij lijkt voor de meesten van ons_ inschrijving in de 
groep G 

.
t/m L; de leeftijden in aanmerkin9 genomen, he.t best·�·; I nschrijfgeld f 10, - Geef 

je op aan Frans Oranje,maar wacht niet te.lang, 
. . . ... . . 

Over de clubcompetitie kunnen we weinig vertellen,omdat Ren§ en Han met vakantie 
zijn, Maar de eindstand hoor je spoedig. De p�ijsuitreiking aan de Caissa-jeugdkampioen 
en andere prijswinnaars vindt plaats op de algemene jaarvergadering op de eerste dinsdag 
in september. 

Verder zijn we van plan om in het nieuwe seizoen een wat andere competitieopzet te 
hebben1maar ook daar hoor je wel van, 

Ik wil besluiten met nieuwe jeugdleden welkom 'te heten: Kees Busken1 Marco Vervoort, 
Nikos Ioannidis,Janick Hamersdijk e� Jacintho van Rijssel (pas 8 jaar) ! En Rob Boot • 

. de j eugdkommissie 

� . .  

LOSSE OPMERKINGEN 

Caissa schaakt 11 ·inäanden ,de 12e maand (juli) zijn we "gesloten". 

Caissa v��gadert §§n keer per jaar. Sommigen vinden dat zelfs al te veel. Die jaarvergede
rin.g wordt gehouden op de 1e dinsdag in september (dit jaar dus 6 september.) - io'n verga
dering duurt doorgaçins 5 kwartier, zodat er nog wat te schaken over blijft. 

Wie nieuwe uitvoerbare ideeën heeft.,diene die tijdig in,zodat het bestuur zich er over kar 
beraden. 
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ZOMERCOMPET IT IE 
=:=============== 
Ieder start met een aantal punten en een waardecijfer. Bij w

.
inst .. or"- remise worden de pun

t.en afgetrokken, want wie ·aan het eind _Van de rit onderaan eindigt,is zomerkampioen. Dat 
betekent,dat de ondersten ··van meet af aan de beste kansen hebben. Maar de punten zijn zo 
uitgekiend,dat zelfs no. 1 bij- een ·"mars" door alle rijen onder,1iiJ.n kan eindigen. Maar dan 
moet hij wel alles winnen. 
Partijen worden niet afgebroken. Is "de p_artij niet in 2 x H- uur . .bBeindigd, dan beslist de 
klok. 
Bericht van verhindering hoef{ niet gegeven te worden. Wie niet komt krijgt 0 punten, 
U zult op· de rit wel eens een . heel sterke speler tegenkomen,die met zijn doormars bezig is. 
Toch. wel leuk eens tegen een sterke t�genstander te spelen. 

We dachten dat alles eenvoudig was. Brachthuizen M. is door een overwinning 10 plaatsen 
�e��kt. Hij voe�t na de 1e ro�de de lijst aan. Maar • • • •  de verdrin�ers zitten hem op de hie
len. 

�t:VERWIJK 
========::: 

Team A : spelers: Martin - Beaumont - vt Kaar - Bryans - Leijen. 
Behaalde punten uit 15 wedstrijden: Martin 11 - Beaumont 5t - vt Kaar 7 - Bryans 6 - Leyen 8 

Als no, 1 eindigde HSG met 45t bordpnt, no, 2: Nieuw-West 41 t no: 3 Amersfoort - 39 en 
no. 4 Caissa met 37t. 
Verdere deelnemende clubs (geen kleine jongens): Arnh,5,V. - \<Jit.te PaCJrd 2 - Em.Lasker -
WLC - ZSC Zaende - DD 3 - Isolani 1 - Krimpen a,d. IJsel -- Weeni:nk 2 - Promotie - Moerwyk 
Kanalenelland, 

Team B: spelers(met punten) : Manuri 7 - de Leeuwe 5 - Wijchgel H 3 - v.Dalen 2t -
Oranje 1. Teamleider Oranje bericht: 't was gezellig rommelig. Caissa speelde slecht, 
Peter de Leeuwe startte leuk,maar zakte vreselijk af. Manuri deed hGt nog het best. 
Ik (Oranje) brouwde er niets van en van Daalen schoot af en toe uit zijn slof 

RESULTATH.I BONDSWEDSTRIJDEN =========================== 

C1 7 3-0-4 43% 
C2 7 4-1-2 65% 

1 7 5-1-1 79% 
L4 7 1-1-5 22% 
C5 7 4-0-3 58% 
C6 7 4-1-2 65% 
c1 9 6-0-3 67% 
adsp, 6 3-0-3 50% 

Burgerlijke stand: 
=====�=========== 

nieuwe leden: Th.H.K,Hogenboom - C.Galema 
C,v.d.Plas - N,Nafilus 

nieuwe jeugd: Rob Boot - Marco Vervoort -
Jacinto Rijssel 

Hartelijk welkom! 

Op 1 juni vervalt de betaling van het laatste 
kwartaal. Zorg dat u op tijd aan uw financiële 
verplichtingen voldoet, 

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

V6�r het nieuwe seizoen van start gaat houden we onder de leden weer de jaarlijkse enqu�te; 
er wordt gevraagd: hebt u interesse om het komende seizoen in een Caissa-team mee tl3 Spel-en 
in bondswedstrijden. Dat betekent dan wel,dat ook op andere avonden dan de dinsdag gespeeld 
moet kunnen worden. 

Wie in het nieuwe seizoen stoppen moet met schaken op dinsdag (door lessen o.i.d.) wil dat 
de w,l, wel tijdig meedelen. 



Persoonlijke 
Bos 
Manuri • 
Berkhout 
Leenders 
v,Steden 
Meijer · 
Oranje 
de Vry.er 
.v .naa:len 
Frensdorf 
Neidig 
de. Vos C 
·Eaves 
Bilerbeek 

resultaten-Caissa 4 
gesp, 7 4-1-2 64% 

7 2-1-4. 36% 
6 1-0-5 17% 
6 0-2-4 17% 
6 3-1-2 58% 
5 1-0-4 20% 
5 0-3-2 30% 
5 2-2-1 60% 
3 1-1-1 
3 2-0-1 
3 1-1-1 
3 1-0-2 
2 0-0-2 
2 0-1-1 

Cornelissen W. 
Kuyper 

2 0-1-1 
1 0-1-0 
1 0-0-1 
1 1-0-0 
1 0-0-1 
1 0-1.:.0 

Braaf 
. Wuck 

Wijchgel J, 
Urbanus· 

DRUKWERK 

-B-

Voldoende alleen voor Bos,van Steden en de Vrijer. 
Caissa 4 heeft het vege lijf kunnen redden,omdat 
Oosten/Toren 1 nog slechter was. 

' 

20 man waren er nodig om.de competitie tot een eind 
te brengen. Ook hier slechts 2 man,die alle wed- • 
strijden meespeelden. Merkwaardig de slechte �esul
taten van team.leider Leende.rs en Berkhout, Dat zijn 
toch mannen, die eerder wel .veel betere prestaties 
geleverd hebben, 

Gespeeld war.den 7 wedstrijden, waarvan er 1 g.ewonnen 
· · werd {van Oosten/Toren), 1 in 5-5 eindigde en 5 

verloren. 

Een seizoen voor het voor het eerst opererende 
in de 2e klasse om gauw te vergeten&, 

C4 i ' 

dhr. / mw. 

afz: s.v. Caissa 
ir, de Vass,ystraat 12 
1755 NC Petten 


