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Het laatste nummer voor het zomerreces, Want,zo staat het met g�ote letters 

door dit artikel: i n u l i g e e n c l u b a v o n d, Ook een verdiende rust 
voor on_ze barkeepers. De eerste speel'avond na d8 sluiting is dinsdag 3 augustus. In 
augustus hebben we nog 5 speelavonden voor de zomerco.rnpetitie, Op 31 augustus hebben 
we de laatste ronde. 
De jaarvergader�ng hebben we geplan.d op dinsdag 7 september en de nieuwe wintercompe
titie gaat dan op 14 september van start. Alles maar noteren in de agenda, 

In de krant lazen we,dat ojp 27 mei onze vriend van 't Riet is overleden. Van Hulst 
herdenkt hem in dit nummer • 

ze in Kam;ien. 
hebben 

. � "\.. . Oranje· en d� Lee uwe s_chaken ook r s nachts; dat deden 
c".<{; \'-J./" Dat lijkt me een ongezonde bezigheid, Maar alle, zij \,)v .,iÓ genoten. 

P
. (y Het clubavondbezoek in de zomertijd is goed te noemen, 

(\ _ 

Regelmatig verschijnen er zo'n 55 leden om hun partij in 

(' � de zomercompetitie te spelen. Er wordt onderin al hevig slag 
� geleverd. Maar ook hier is de weg nog lang. 

Zowaar kwam één der leden tot de ontdekking,dat de bekende paarjes weer in de 
kop present waren, Al was het dan ook niet in de bekende groene kleur, Ons oud-lid 

Rob Lange heeft via via al vele maanden beloofd nieuwe kopbladen te maken, We horen 
niets en zien niets, W�l haebben we nog een stencil liggen met de kmp en dat stencil 
hebben we zelf maar afgedraaid. 

Op 22 juni vergadert het bestuur in het clublokaal ·om de jaarvergadering voor te 
bereiden. Straks,in het nieuwe seizoen klinkt weer onze bekende roep: Alle hens aan dek! 

Het bestuur en de redaktie wensen u een prettige vakantie. 

Laatste clubavond vóór de vakantie: 29 juni. 



EINDSTANDEN 
E:!romotiekl� 
1 • Nieuw West 1 7-11 43t 
z. Tal 2 7-11 4Z 
3, A1veen z 7-10 43 
4. Isolani 1 7-10 4Dt 
s. Caissa 1 7- 6 JElt 
6, A'veen 4 7- 6 JSt 
-------------------------

I 7, A 1 veen 3 7- 2 ZZ2 
e. Weesp 1 7- 0 15 

Nieuw West is gepromoveerd 
naar de KNSB; Tal Z kon het 
niet redden. 

2e klasse B 
1. Tal 3 7-13 49 K 
2, Nieuwendam 2 7-1Z 47 
3, Nieuw West 2 7-10 34t 
4. A 'veen 6 7- B 35 
5 • PCW 1 7 - 7 3 6 
6, DDI 1 7- 3 ZB 
7, Caissa 4 7- 3 27 

K 

D 
D 

s;-oöëtën7förënf-7:-5--23f-o 
C4 op het nippertje ont
snapt aan degradatie, 

1 e klasse B 
1 • OES/WGM 3 7-13 41 
z. Caissa 2 7- 9 4ot 
3, Raadsheer 7- B 37 
4. DCG 1 7- B 36t 
5, DOS ·1 7- 7 36 
6, de Pion 1 7- 5 32 

K 

7:-üs-2---------7:-4�-JD-D 
e. Landsmeer 1 7- 2 

DES/WGM 3 duidelijk de 
kampioen; C2 een goede 
Ze plaats. 

Je klasse B 

Z7 D 

1. Isolani 2 7-1Z 45 K 

Z, de Pion 2 7- 9 37 
3. US 4 7- 8 39 
4, FSCRB 1 7- 8 J1t. 
5. Caissa 5 7- 8 36 
6, LCK Z 7- 7 33 
7, J.Maris 1 7- 4 Z9 
------------------------T-8. Victory 2 7- 0 232 D 

Ze klasse D 
1.-Necreba 1 7'-13 45t K 
2"Caissa 3 7-11 42 
3,PCB Z 7- 9 JBt 

:4,Memo 5 7- 8 3Bt 
:5,US 3 7- 7 38 
6,LCK 1 7- 5 33 

. 'f:ï:iKVC . 1 7:- 3--20:;:-
• s:vÄSÏÄSë_6 ___ ,,,7:-5--f6_D_ 
:NECRcBA net iots sterker dan 
(Caissa 3; ook hier voor de 
:onzen een 2e plaats 

: 4e klasse B 
1, 'Tal 7 

'2. Abcoude 2 
3, Caissa 6 

7-10 
7-10 
7- 9. 

33: K 
31t 
29 

:4. Nieuwendt1m 5 7-7 29t 
s. TDG 1 7- 7 zst 
6, U5 5· · ·· ·  · · 7- 5 26 
:7;-onë-R�Is-2--1:�4--26-n 
8, FSCRB 2 i- 4 ZJt D 

C5 een gedeelde �/4/5e plaats� C6 wint van no, 1 en no,2 
de bordPunten geven hier de verliest van.no. B ?????? 
válgord'er-aarl. 
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Se klasse 
1 • Es180 2 9-15 49 K 
2. ENPS/HWP 2 9-14 48f 
3. Caissa 7 9-12 46 
4. Tal 9 9-1Z 42f 
s. Almere 3 9-12 38f 
6. Isolani 6 9- 8 2st 
7. Es130 3 9- 7 34 
s. Amroba 3 9- 6 29 
9. Eaadsheer 4 9- 3 21 
10 Probleem 5 9- 1 Z3 

Hier eon goede plaats voor 
C7 

3e klasse A - jeugd 
1 • Amste:j. 5 6-12 24 K 

z. !'veen 4 6- 8 zot 
3. Caissa 1 6- 6 1 Bf 
tl • VKVC 1 6- 5 1 ·lt 
5, Almere 6- 5 11 
6, Weesp 2 6- 4 B 
7. DWV z 6- z st 

Onze jeugd toch OOK in de 
bovenste gelederen! 

wel tevreden. Dat geeft de 

De bondscompetitie is weer 
gespeeld, Toch >JBl een wat 
wonderlijke competitie. 
Tal heeft 6 kampioenen, 
Tal 3 t/m Tel B eindigden 
bovenaan, Dat levert straks 
6 klokken op. 
Caissa heeft het door elkaar 
genomen niet slecht gedaan. 
We hoorden bij het publica
tiebord in de gang ook der
g elijka geluiden, Men was 

burger moed! 

NU we hier met de bondscompetitie bezig zijn denken i:Je ook even aan het nieuwe sei
zoen. Met hoeveel·teams we de competitie ingaan is nog onzeker. In au�ustus houden we 
een enqu�te wie wel en wie niet in de bondst-.iedstrijden wil meespelen ... Wie w�l wil meedoen 
moet er rekening mee houden,dat er in uitwedstrijden vaak nie_t op dinsdag gespeeld moet 
worden. Als de antwoorden binnen zijn,strepen we in de eindsta nd van de v-Jintercompetitie 
de namen door van hen,die niet willen deelnemen, schuiven dan de hele zaak in elkaar en 
kunnen dan pas bepalen,wie er in CJ of in C6 of in CB speelt, 



JNDSTAND l:IJNHR-CLUB-COMPETITIE 
=============================== 

1.Ignacia (1) 4917 
2.van 1t Kaar (1) 3832 
3.Leijen (2) 3827 
�.Jonkman ( 3) 3821 
5.Roos (1) 3818 
50Kf:lhler (-) 3816 
7.Nusink M. (2) 3754 
30Bryans ( 1) 3675 
ï:PIJpërs-------rrT--3665 
1.Kurk (1) 3664 
l0de l'Ecluse (2) 3633 
!.Vega (2) 3578 
i,van Dijk F (-) 3562 
i.Kappelhof (-) 3545 
1.Petersma (1) 3520 
l.Wijchgel H, (2) 3499 

d e  Vos 5, ( 3) 3497 
l.van Hulst (1) 3410 
·:vän-Riëëëën---r2;--34o6 
�.Mowitz (2) 3368 
!,van Schie (3) 3362 
1, Tybout ( 3) 3267 
i.Knop (2) 3231 
i.van Meurs (3) 3228 
'.Nusink A, (2) 3207 
1.Deken W, (-) 3204 
1,Dirks (-) 3193 
1.Nielen ( 1) 3136 
·:cië-Cëëüwë _____ \3)--3595 
·.van Steden (4) 3091 
, Eisses ( i) 3070 
.Manuri (4) 3053 
.Urbanus (i6) 2985 

"OBS (-) 2969 
jalder (2) 2965 

,de Vos C, ( 5) 2925 
,de Vrijer (4) 2918 
,lliterwijk (3) 2904 
:sö5-----------r4r�-2Bb� 
,Leenders ( 4) 2843 
,Mug (6) 2749 
,Silbernberg (-) 2740 
.�.d.Burg (-) 2731 
,de Vreeze (@) 2713 
• Neidig ( 5) 2660 
.Bilderbeek (5) 2648 
,Meijer (4) 2614 
,Kemp (-) 2561 

51,Neuhaus 1-) 2555 
52,Barendregt (3) 2548 
53,Berkhout (4) 2540 
54,Wijchgel J (-) 2515 
55,van Daalen (4) 2491 
56.0ranje (4) 2435 
57,Hogenboom (-) 2412 
58,Zonjee (-) 2398 
s9:Möïïë�;------r=T--z3sz 
60,\fock , -) 2381 
6î:röët--'."------r=T--2357 
62,Min (7) 2345 
63,CornelissenW (-) 2339 
64,Hemmes (5) 2332 
65, Manoehoetoe ( 5) 2323 
66. Kuyper ( 5) 2322 
61:Höf�;�

-
M:----r:r--2316 

68,Hofman P, (-) 2309 
69.Palmer (5) 2234 
70.Frensdorf (5) 2214 
71.v,d,Vliet (6) 2214 
72,Martens (-) 2144 
73,Deken A, (-) 2125 
74,Louiszoon (5) 2096 
75:ar:äär---- ---rn'."-2011 
76,Au� (7) 2073 
77,de Jong P. (-) 2064 
78,CornelissenH (5) 2059 
79.Grünbauer (7) 2050 
80,ter Heege (_:) 2029 
81.Hofman H (-) 1989 
82,Riteveld (7) 1987 
s3:�w:Hö9��bö��-r:y--19a1 
84,Alberts (-) 1971 
85,de Vries (7) 1969 
86,v,d,Veen (7) 1946 
87,de Rooij (-) 1847 
88,m"'· Deken (-) · 1808 
89,Swaab (6_) ·1792 
90,v,d,Plas (-) 1765 
9f:Näfiïüë------r:y--1165 
92,Stapersma (-) 1725 
93.Leuw (-) 1661 
94.Schumacher (6) 1653 
95.Koper (-) 1650 
96,v,Batenburg (-) 1613 
97,v,d,Horst (-) 1567 
98,v,Eijken (-) 1499 
99:vr5ëë:;:-------r:y--Tirn6 

100,Huang (7) 1450 

101,v,d,Wciestij�e .. (�) .1413. 
102,Brachthuizen C (-) 1402 
103,Eckstein (-) 1387 
104,Bosschieter (-) 1370 
1 05 ,Schnerr (-) 1349 
106,Tamboer (-) 1311 
To7:sti9îë:r----�----r:r-1311 
108.v,Oostveen H (6) 1311 
109,Venderbosch (-) 1289 
110,v,Oostvoen C (6) 1268 
111.i:le Jong J. (-) 1246 
112,Brachthuizen M (-) 1158 
113,Kaltenschnee (-) 1143 
114,v,Dijk fvi, (-) 1143 
115,Lauxtermann (-) 1130 
116�mw, Niesten (-) 1078 
117.v,d,Hurk (-) 984 
118;Mettrop (-) 930 
119.mw, Koenes (-) 825 
120,mw, Giesen (-) 824 
121 ,Galema (-) 754 
122,Mönch (:..) 741 

Dat is datl Tussen ha�kjes 
vermeld het team,W�arin men 
bondswedstrijden heeft ge
speeld. Er zijn opvallende 
dingen gebeurd.· Uit C1 zakte 
Nielen naar de 30e plaats; 
uit C2 zakte Balder naar de 
37e plaats, Tocli wel een erg 
groot vormverlies voor beide 
mannen. Uit C3 zakte de Vreeze 
het dipét, uit C4 Oranje, 
Positief de opklim van Leijen, 
Jonkman en Nusink M. 

Uitrekenen,in welk team men 
in het komende seizoen zal 
spelen,is onmogelijk,omdat er 
nogal wat spelers zullen uit
vallen, �an voorbeeld• uit de 
eerste 20 zullen er zeker 
2 uitvallen, En dat werkt 
docr naar beneden . 
In augustus houden we een 
enqu�te over deze zaken, 



In memoriam C,van 't Riet !1907. - 1982) 

Gaarna voldoe ik aan het verzoek 
king van ons lid c.van 't RiBt,die 
club heeft bezocht, 

van de 
zolang 

redaktie. om 
het vervoer 

een stukje te schrijven ter herden
in e�n rolstoel dat toeliet,onze 

Ik heb van 't Riet bijna 45 jaar gekend en zelden ontmoette ik iemand,die zo uitzonder
lijk begaafd was;de drie moderne talen beheerste hij in woord en geschrift - dus ook 
grammaticaal - foutlmos; hij zag niet op tegen moeilijke vertalingen uit het grieks,het 
latijn en het hebreeuws,hij had een ·e.e·rste-graads- bevoegdhèid voor wis-kunds;a·1s kunst
schilder stak hij boven de middelmaat uit;�nkele aquarellen van hem kregen op tentoon
stellingen onderscheidingen,·Schaken deed !"tij·graag,al interesseerde het spel hem niet 
in die mate,dat hij er zich �rg serieus ir1 verdiepte; toch.speelda hij een aantal jaren 
in het eerste tiental. Een mooi succes boekte hij vele jaren geleden,toen hij nog in 
Limburg woonde,door met zwart de Russische grootmeester Flohr in 22 ( !) zetten van het 
bord te vegen, Flohr nam het hem niet in dank af, 

Toch is Van 't Riets leven,ondanks de vele talenten,niet
.

succesvol verlopen. V9or de 
zeer begaafde jongen uit Aarlanderveen · was ·eigel'rl�jk maar ��n weg open: onderwijzer 
worden. Hij behaalde de akte,maar het onderwijs lag hem niet. Ook als wiskunde-leraar 
ging het moeizaam, omdat hij Zich vooral tot de ze�r begaaf�e leerlin-çieri · -richtte; de zwakke· 
leerlingen hadden zijn interèsse niet, Een betrekkelijk goede periode had hij als leraar 
aan de H ogere Mijnbouwschool"in Limburg,waar hij les gaf aan volwassen,goed gemotiveerde 

. . ' . .  

leerlingen. Maar door de sluiting van de mijnen kwam ook h�eraan een einde. 
De laatste jaren van zijn ieven verdiepte.hij zi�h voorn�rnelijk in de studie van het 

hebreeuws. In de eenzaamheid,die zijn leven kenmerkte,vond.hij hierin veel voldoening. 
Moge de rust,die hij eigenlijk noöit gevonden heeft,thans �ijn deel zal zijn, 

van Hulst 

H oe halen we de morgen? 
Twee Caissa-leden in de Kamper Schaaknacht 28/29 mei 1982, .Dit schaakfeest werd dit jaar 
voor de Be maal geor.ganiseerd onder auspiciën van de Stads�erberg te Kampen en de Kamper 
Schaakclub 0 & D. Er llieden ongeveer 200 deelnemers mee met.Hans Böhm en Frans Cuypers als 
meest bekende schakers. 
Er werd gespeeld in 3 vierkampen als voorronden en-daa�rjä ·�op grond van gescoorde punten -. 
in een acht- of tienkamp. De hoofdgroep was een tienkmmp e� daaruit komt de winnaar;dit 
jaar Fr�ns Cuypers met 7t uit 9. H ans BBhm was zelfs niet bij de eerste drie,hoewel hij 
binnen kwam stappen met de opmerking geen tegenstand van enig belang te hebben, 
En Caissa? Pe'ter de Leeuwe en ik waren welgemoed begonnen met het idee elkaar nog wel 
ergens in ê�n der vierkampen te ontmowten. Dat niet. Ik .sp�elde te slechts,startte met 3 
nullen en uit de overblijvende ronden 2t. Eindgroep C. (de laagste wai A). �eter kwam met 
5t punt in groep Q (de finale tienkamp was gxoep W). Da,ar. gingen we de slag in,om 3 uur 
in de nacht.Ik zat natuurlijk niet hoog en scoorde stuit 7.. Pats,1e prijs f 30,-
Arme Peter,die zat natuurlijk in een groep met fRnatieke jqngelieden,niet moe te krijgen, 
Geen prijs voor Peter, zt punt. 
Het festijn is zeker aan te bevelen,voor wei eens wat ander.s wil. Rook niet,drink niet, 
schaak wat sleçht en je haalt de morgen en daarvoor �ord j� dan ook nog financieel 
gesteund! 

Frans Oranje 



J E U G D 
=========== 

Beste meisjes en jongens, 

Zo,we naderen het einde van het scha.��seizoen; i8 juli ZJ.Jn we gesloten,in a!Jgus
tus beginnen we weer met nieuwe moed. We hopen,dat jullie allemaal :overgBgaan zijn; zo 
iiet,volgend jaar beter ,,,,en niet denken,dat de hele wereld meteen ingestort is, 

Wat het schaken betreft, alle j eugdJ:e:i:der·s blijven natuurlijk volgend jaar. l k 
Jenk,dat ik voor de hele groep spreek,als ik zeg,dat het een zeer succe.svol jaar is ge
vorden. Wij zijn als -jeugdleiding vol en_thousiasm_e_ aan deze klus begonnen en iedereen is 
iog steeds enthousiast. De groep werkt ook uitstekend samen,er is bijna nooit enige 
;revel en er speelt ook niet Mn echt de baas; je bent �.én en denkt Mn en zo hoort het 
iok, Ook jullie houding is uitstekend, Ach,er loopt wel eens een druktemaker tussendoor, 
naar ja,zo lang je er niemand anders last· mee bezorgd is er niks aan de hand. Er is wel 
•ens iets gebeurd,dat niet dmor de beugel kon,maar alla, • • •  ,dat gebeurt niet meer, 

De opkomst was altijd prima,circa 20 meisjes en jongens per avond en als we 
1oren,dat bepaalde jongens helemaal van hun vakantieoord terugkomen om een potje te scha

'n op de club,dan denk je bij j�zelf: Ja,het is gelukt om je geestdrift voor het schaken 
,ver te brengen op de jeugd. 

Het ledenverloop bij de jeugd is zeer gering;ook weer een teken,dat jullie het 
.euk vinden. De aanpak van de jeugdleiders i� vrij soepel,niet te strak; en vooral niet 
;e theoretisch lesgeven. In dit opzicht doen Marcel Nielen en Han de l'Ecluse het zeer 
1oed,jeugdig temperament en schaakinzicht, De andere jeugdleiders wil ik niet te kort 
loen,maar dit complimentje mag toch wel even gegeven warden. 

Ja,hoe nu verder in het . nieuwe seizoen? 
We willen de nieuwe competitie korter en interessanter laten verlopen,b.v. om 

Ie 3 maanden een herfst,winter,lente,zomer-kampioen, Met wat prijsjes! De huidige opzet 
.s te leng en te ondoorzichtig voor jullie, De laatste weken·vmor Ne zomer hebben we 
wee simultaanséances gegeven, De 1e met wat leuke prijsjes - 1 8  kinderen tegen Marcel; 
,r waren enige remises,o,a, .van Harry Jaspers (zéér goed spelend de laatste tijd), 
1e interne competitie ligg stil,logisch,want de kampioen is al bekend. In september iS 
e rpijsuitreiking. 

Wij als jeugdleiders hebben onze best gedaan, Het was �iet perfect maar dat kan 
ok niet na 1 jaar.Keulen en Aken zijn ook niet op één dag gebouwd. Het nieuwe seizoen 
�an we 1m weer opzetten. Misschien dat ook de senior-leden van�Caissa wat meer belang

elling tanen. Bewezen is,dat met inzet en enthousiasme een go�de jeugdafdeling recht 
an bestaan heeft. 

Wij wensen jullie voor straks een prettige vakantieJ 

Tot ziens! de jeugdkommissie 
... ... . ..... . .. 

Het bestuur moet zich binnenkort met de jeugdkommissie beraden over de vraag: Met 
oeveel jeugdteams gaan we straks bondscompetitie spelen? Dat betekent schakàn tegen 
ndere clubs. Maar dat betekent ook • . . • •  vervoer voor een team v�n 5 jongelui naar de 
egenstander, En als je dan b,v, met 3 teams wilt gaan spelen,dan zijn er zo'n 1 0  uit
edstrijden. We gooien maar vast een balletje op • • . . • •  misschien Zijn er vaders of moeders, 
ie over een auto beschikken en z��gen: wij ·willen wel een paar· keer r�jden. 

Vaders • • • • • •  moeders • • • • • • • •  denk er eens over na. In august'l..1-s moeten we weten waar 
e aan toe zijn! 

. ----



1 
! 

BESTUURSZAKEN 
=====:::======== 

Ledenbestand: bedankt hebben: B,Palmer (naar DOS) - R.J.Visser (te onregelmatige 
diens'ten)- S.v. Tongeren (junior) 

overleden: C,van 1t Riet 

�!ll.:�:!:!:�' mw, v.Bronswijk - R.A.Martens - Mänch R, - E,Lauxtermann 

: .••..• Deze mensen hebben zich in e'en opwelling aangemeld,zijn 1 of 
2 keer op de club geweest,hebben een contributieachterstand, 
hebben ken_nelijk geen interesse, Ze zijn met de noorderzon 
vertrokken, 

Er s�aan nog zo'n 6 leden Op de nominatie om afgeveerd te worden. Dok zij 
hebben een contributieachterstand en we hebben in maanden niets van ze ge
hoord af gezien. 

Het bestuur wijst de leden er op,dat in de clubreglementen duidelijk staat vermeld, 
dat bedanken als lid schriftèlijk dient te geschieden. We kunnen ar tevreden mee 
zijn,dat bedankers de secretaris bellen om dan in een persoonlijk gesprek afscheid 
te nemen. Wie'bedankt,dient er wel voor te zorgen,dat er geen contributieschuld 
is.Anders is de kans op royeien erg grooto 

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

ZOMERCOMPETITI E 
====::::========== 

6 1 .  Balder 
62, Martens 
63. mw,Hogenboom 
64. v,d,Vliet 
65, Schumacher 
66. v,d,Horst 
67. Bilderbeek 
68, Kuyper 
69, Hemmes 
70. v.d,Zwaan 
71 • Huang 
72. Braaf 
73. Hofman M. 
74, Frensdorf 
7S. Basschieter 
76, Schnerr 
77. Eckstein 
78, v,Batenburg 
79. Manoehoetoe 
80, Koper 
8 1 .  Nusink A 
82, Venderbosch 
83, �Jafilus 
84, de Jong J 
8S, Neidig 
86, v,d,Woestijne 
87, Kaltenschnee 
88, Deken A. 

670 

670 

668 

662 

648 

648 

644 

642 

626 

626 

624 

622 

619 

616 

6 1 6  

608 

608 

607 

601 

601 

600 

600 

S96 

S92 

592 

S89 

S84 

S80 

.'89, -mw. Herbers 
90. Rietveld 
91. v.Dijk M. 
92, de Jong P, 
93. mw. Niesten 
94. v,d,Hurk 
9S. Mettrop 
96. Stapersma 
97. Hofman P • . . 

98, mw. Giesen 
99. Galema 

100, Leuw 
101. Oranje 
1 02. v. Meurs 
103. v,d,Plas 
1 04. Barendregt 
1 OS, mw, Koenes 
1 06. Tamboer 
1 07, Stigter 
108, Brachthuizen C 
109, Au� 
110, Hofman H 
1 1 1 .  v,Daalen 
112. Brachthuizen M. 
1 1  3, mw, Deken 
1 1 4. v.Eijken 

579 

579 

576 

572 

568 

568 

560 

558 

556 

552 

552 

542 

530 

522 

5 1 6  

5 1 4  

51 2  

51 1 

soa 

498 

497 

492 

474 

457 

432 

372 

W� geven alleen de Ze rij in de 
stand van dê Zomercompetitie. 
Dat betekent niet,dat de leden, 
die in de eerste rij staan kans
loos zijn, 'VJe hebben immers nog 
6 ronden te gaan! 
Koploper is onze jonge vriend 
van Eijken, Dinsdag j,l, bond hij 
Paula Deken aan zijn zegekar• Hij 
heeft nu al e.en voorsprong van 
60 punten, Maar ,,,bij sen blik 
naar boven blijkt,dat er een aan
tal sterke spelers komen aandraven, 
We zien van Daalen naderen,maar 
ook Barendregt, van Meurs en zelfs 
wat hogerop Nusink A dreigen met 
rasse schreden te zakken. 
We kunnen ons niet een jaar herin
neren, waarin zo hevig werd gestre
den als dit jaar, De opkomst van 
zo gemiddeld SS man/vrouw' spreekt 
boekdelen, Natuurlijk gaan ook 
de vakanties m�espreken. Daarom 
wachten·we·maar rustig áf,wie er 
straks met de erepalm wegloopt! 

x-x-x 



BONDSRESULTATEN es - C6 - C7 

Caissa 5 

Bilderbeek 7 
Kuyper 7 
Neidig 7 
Cornelissen H 6 
Frensdorf 6 
Hemmes 6 
Manoehoetoe 6 

Palm er 5 
Louis zoon 4 
de Vos C 5 

Mug 3 
Braaf 2 

3-1 -3 
2-4-1 
2-3-2 
2-2-2 
0-3-3 
2-1-3 

2-1-3 
3-2-0 
2-0-2 
3-0-2 
1-2-0 
1 -1 -0 

Swaab 
'lrbanus 
rlofman P 
v.d.Veen 

2 0-1 -1 
1 0-0-1 

n.o. 

1 1 -0-0 
1 0-1 -0 
1 

50% 
58% 

50% 
503 
25�� 
429:, 
42% 
80% 
50% 
ó0% 

70 24-22-23 50% 

Caiss1L2, 

Caissa 6 
Braaf 
Mug 
v.d.Vliet 
5waab 
Schumacher 
vluck 
Au� 
l"lartens 
v.Oostveen H 
v.d.Veen 
!8!e Vries 
\dijchgel J 
Min 
Alberts 
Eisses 
Urbanus 
Hofman P, 
v.Oostveen C 
n.o. 

7 1-3-3 

7 5-1-1 
7 3-2-2 
6 1-1-4 
4 2-1-1 
3 2-lil-� 
3 2-0-1 
2 1 -0-1 
2 î -0-1 
2 1 -1 -0 

2 LJ-1-1 
2 0-2-0 
2 0-2-0 
1 D-1 -0 
1 1 -0-0 
1 0-1 -0 
1 1 -0-0 

O-C-1 
2 

Caissa 7 
36% de Vries 
79% Urbanus 
58% Au� 
25% Rietveld 
63% v.à.Veen 

Eisses 
Min 
Alberts 
Eckstein 
de Jong J 
Martens 
Neuhaus 
Visser 
Grünbauer 
Hofman H 

Huang 
n.o. 

56 21-16-17 49% 

9 3-2-4 45% 

9 5-3-1 93% 
8 5-1-2 69% 
7 3-1-3 50% 
7 4-0-3 58% 
6 5-1-0 92% 
6 4-0-2 67% 
4 3-0-1 
2 1 -0-1 
2 1 -0-1 
2 2-0-0 
2 1 -0-1 
2 2-0-0 
1 1 -0-0 
1 1 -0-0 
1 1 -0-0 

3 

72 42-8-19-67% 

Slechts 3 van de 10 spelers speelden alle wedstrijden, Dat betekent 1 dat een rijtje inval
lers moest opdraven en die deden het niet slecht. Een mooi percantage voer Palmer. 
Caissa 6 

OOk hier 3 van de 8 spelers alle wedstrijden gespeeld. Opmerkelijk in C6 is,dat van de 
56 spelers,die nodig waren voor de competitie er 25 door invallers g8speeld moesten wor
den. Dat is wel erg veel. Maar C6 behaalde toch een 3e plaats in de competitie. Mug deed 
het met 793 het beste. 
C aissa 7 
Hier slechts 2 spelers,die alle wedstrijden speelden. Het was een lang� competitie voor 
C7,omdat 9 wedstrijden gespeeld moesten worden. Urbanus en Eisses deden het prima met 

3% en 92%. Voor die 9 wedstrijden waren 72 spelers nodig. Er w3ren 31 spelers van het 
originele team in aktie en maar liefst 41 invallersplaatsen moesten gevuld worden. 

Een woord van d3nk aan d� teamleiders. Wonderlijk,dat allsen C1 - C2 - :4 en C7 over een 
gekozen teamleider beschikten. Voor C3 heeft de Vos s., voor es Nei�ig Sfl voor C6 vd Vliet 
de honneurs maar waar genomen. Half Caissa wenst gee� g2bruik te maken van de democra
tische rechten. 

In het nieuwe seizoen willen we proberen kandidaten te stB!lsn vo�r jg functia van team
leider. Da3rtoe willen \rJe van tevoren over:leg plegen 1,et de k :'3 n :;ids 3t. De teamleden h-eb
ben natuurlijk altijd het recht een ander te kiezen. 

Het aantal teams voor het nieuwe seizoen moet uiterlijk � �G�tember cpgegeven worden. 
Omdat de secr.-w.l. pas op 2Q augustus van v3kanti2 tsrug is,�o�ten er middelen beraamd 
worden om tijdig te weten,wie wel en wie niet wil of kan spelen in een bondsteam. Reeds 
nu al vragen we de medewerking van de leden om deze enqu�te-zaak op tijd te kunnen af
ronden. Reeds op 22 en 29 juni liggen er op de club enqu�teformulieren klaar. Wie nu al 
weet of hij/zij zich voor de bondswedstrijden beschikbaar wil stellen, kan een formulier 
invullen. 



TARRASCH kon schake� 
==================== 

Een interessante partij van grootmeester TaiUrasch uit :J915. Bekijk eens goed hoe 
Tarrasc�. na een dameoffer op de 19e zet de matvo8ring inzet. Tarrasch heeft wit;z'n tegen
stander .is Satzinger. 't Is een Bird-opening. 
1. f4 - e6 2. Pf3 - d5 3· e3 - c5 4, b3 - hl_ 5. Lb2 '- Lf6 6.Pe5 - txe5 (inkonsekwent, 
omdat zo.Lb2 natuurlijk niet geneutraliseerd kan worden;beter was Pd7) 7,fxe5 - Pe7 
8. Ld3 - Pbc6 9. 0--0 D-cD? (zeer gewaagd) 1Q.,_,Dh5 - Pg6 11. Tf3 - Pce7 12, Pc3 - a6 
13. Taf1 -.b5 14. Pd1(!) - Lb7 15.'Pf2 - c4 16. Pg4_- f5 17. exf6 e"p., - Pf5 
18. fxg7 - Pxg7 Nu gaat het komen! Dxh7__::c_&.b] 20. Th� + - KgB 21 · ·  Ph6+ - Kh8 
22, Pf7 ++ - Kg8 23. Th8 ! ! ! - PxhB 24, Ph6 "!tl• Eer. fantastische matvoering! 

Van de penningmeesteresse: 
========================= 

op 1 juni is het laatst� kwartaal van het co,1tributiej aar vervallen; omdat 
de penningmeesteresse ir de jaarvergadarir1g verantwoording moet afleggen 
van haar beleid {en daar.voor vee ... vó6r·qwerk moet doen) wil iedereen wel 
terstond dat laatste kwartaal voldoen, 
Op 22 juni is �� penningmeesteresse op de club; d�n kan ook contant betaald 
wordBn. 

drukwerk 

mw / dhr. 

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


