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Op 7 september 'we·id ·heit ·nieuwe seizoen ir.igeluid met. de jaarvergadering. Een dikke 50 le-
den gaven acte-de-pr�sence� Vdornaamste feiten: Frans Qranje werd voorzitter wegens het 
aftreden van vz, Knop, r-n het bestuur kwam Ronald de Vries, Om in te spelen, gaat hij bin
nenkort de za·ken van C6 en C7 beheren. Tweedo. feit: de contributie moest verhoogd worden 
tot f 24,- per kwartaal, De v�rg�dering zelf,met 16 agendapunten,was na een dik uur beke
ken,zodat er nog ruim tijd oV8ibi·é·8·f voor een gezellig toernooitje. 
Op 14 september werd g�st��t-·-met: d;; nieuwe clubcompetitie, Opkomstcijfers in de 4 nu ge
speelde ronden: 89 - 85 - 87 - 94, Op de 4e avond moesten we 104 spelers(incl, Victory 1) 
herbegen 0 Dat gaf- moeilijkheden, omdat dE zoal boven i.v. m. een verbouwing niet beschik-· 
baar was voor de bondswedst�ijd te�en Victory 1. Maor 2llu,mst een beetje inschikken 
behoefde niemand op de stoep te zitten. We lopen nu met de jeugd n3ar een led�ntal van 
14Be. Er waren dinsdag j,.l� alweer .nii=,uwelingen� 
De start in de bondscompetitie� Lees de verslagjes maar door� C5 beet het spits �f en ver
liet Ouderkerk met een 6-4 .zegel 
Verder in dit nurnme:: sen interview vdn eert lieftall"io8 Pettense sch;=iJkster met de w.l" . . -
In alle stilte (gelukkig !) herdacht hij,dat hij op 1 oktober 25 jaar de wedstrijdleiding 
in handen heef�. Verder een overzicht ven de indeling van de teLlms in de bondscompetitie. 
Sommige teems zullen het L;waar te verduren kr.ijgen,maar. � • • •  Caissa kar. schaken! 
De verzorging van ons m�teriaal is een aanhoudende zorg van de '1regaring11• Paula_ is 
september een vrijdagmiddag bezig geweest om alles te ordenen, Dat had ze 
kunnen laten"want 2 weken la-té-r· ·Ia-g er al hee1 wat door elk2.ar" 

misschien 
in 
beter 

Caissa bloeit�ondanRs- ·tje · nadeiende ·herfst. Het is druk· op de clubavonden. \·�e verwachten 
dat we binnenkort-het record van 100 aanwe::zigen op een clubavond bereiken. Steeds weer 
nieuwe gezichten,ook bij de jeugd" Praat aens met de nieuwelingen1maak kennis met ze! 
Opme,rkelijk dit seizoen is de vrij grote groep 1eden,die geen interesse hebben in het 
bondsgebeurena Zij vroegen op het .e.nquèteformulier om een niet-indeling in een team. 
Omdat daar ook enkeló vrij steike schakers bij zijn,is dat voor de kracht van de teams 
toch wel .jammer. Maar w� leve� in een vrij land! 
We sluiten met er op te wij�en,d�t ook ih dit- nummer opgeso�d worden regels waaraan we 
ons te houden hebben. Met me nadruk op de behandeling van ons materiaal" 
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BOJ\JD 
4.10.82 
Amsteltoren 1 
Braaf 0 
v.Daalen 0 
Martana t 
Hofman P. 1 
Oranje 1 
Min 1 
Manoehoetoe 1 
Meij er t 
Hemmes 1 
Grtlnbauer 0 

- C5 : 4-6 
Teamleider Oranje zegt: 
Caissa compleet en op tijd 
kwam als een donderslag bij 
heldere hemel de rust ver
storen in Ouderkerk aan de 
Amstel.Door een organisatie
fout waren onze gastheren 
niet op de hoogte van onze 
komst, Dit kan dus ook, Ik 
maakte een wilde indeling .
op het gevoel, Opstelling 

zie hiernaast. In pre6ie�· 111 zetten stond 
mijn tegenstander mat.Dat inspir@erde· 
Hofmans tegenstander een verkeerd offer te 
brengen en hij gaf op (0-2) Braaf en GrDn
bausr vergisten zich en de stand was weer 
gelijk ( 2-2) Hemmes en_, Min zetten ons weer 
keurig op een voorsprof1g, ( 2-41:, e_n ook Ma
noehoe;toe haalde zijn t_egenstander onder
uit_,wat van Daale!l oo.�. den_kt t8: :doen,maar 
·hij ziet daarbij _een nare -damezet over het 
hoofd (3-5) Meijer en Martens maken liever 
geen 2e. reis _ naar Ouderk_,er� en geven remi ... 

, s'e. ,Meijer stond glad g_ewonnen en Martens 
is tevreden, (4-6). 

5, 10,82 
C1  - Victor� 
Beaumont 
Köhler 
lgnacia 
Roos 
Broers en 
van •t Kaar 
Leijen 
Mix 
Pijpers 
de l'Ecluse 

1 
1 
1 
' 

2 
1 
t 
0 
1 
_L 2 
t 
1 

L1=1 
Wedst,leider Oranje zegt: 
Vanaf het begin een felle 
en scherp opgezette wed
stryd' rn_et al _veel vuurwerk 
in de �peningen aan 8 van 
Me 10 borden. Zorgen zijn 
er ·om 'Ha·ns· ·sroersen aan 
bord 5, Mix krijgt al spoe
dig ·ee� remisea�nbad,maar 
speelt door,Han �e l'Ecluse 
wi·nt een stu'k tegen een 

paar pionnen, maar krijgt· het dan moeilyk� 
Oscar lgnacia gaat een stelling in,die 
door het publiek als weinig hoopvol wordt 
gekwalificeerd. Bèäumont en Köhlei s"pele·n 
prachtig schaak.Mix haalt een t binnèn,maar 
aan de meeste borden treden tijdnood-situ
aties op. Bro8rsen haalt een t en Be8Umorit 
wint ( 2-1 )Oscar weet ook verrassend een 
remise in de wacht te slepen,maar even ver
rassend is het veTlies van v.1t Kaar (2t-2t) 

Tegen de tijdcontrole vallen de koppen: 
Ruud Roos wint evenals Jan Leijen en Aran .., 
Köhler en Han de l'Ecluse, Jaap Pijpers re
mise (7-3), Een felle en mooie stryd is ten 
einde, Caissa gefeliciteerd! 

7.10,82 
VAS/ASC 4 - C2 : 

1 de 11ecluse 
Nusink M 
Kurk 

t 
1 

Petersma 0 
Vega + 
v,Dijk 1 
v,Hulst + 
v.Ries�en af 
MoWitz · t 
Nusink A 0 

4-5 vl_, 
Teamleider Wijchgel seint 
De oerste wedstrijd was 1 
test-case voor C2. Op pa
pier is C2 een ij zersterk 
team en natuurlijk getipt 
als kampioenskandidaat. 
Maar het ging niet op rol 
letjes tegen het toch nie 
zo sterke VAS/A5C 4. s�-, 

spelers als Petersma L 

Nusink A, lieten het af
weten, Gelukkig zijn daar dan Kurk,de l'Ecl 
se en van Dijk. Vooral d� vechtlust van 
van Dijk viel me_op! Nol Nusink liet zich 
verschalken: Een 'Sterke zet ·zag hij over 11 
l;oofd.Jammer. Van Riasfien most het doen.Hi, 
brak af,rèmise· is· genoeg. Analys8rery is ge. 
boden! Voorlopig dus 5-4 voor C2. · 

12.10.82 
US 3 - C3 
Kappalhof 
Tybout 
Knop · 
Deken VJ. 
Manuri 
v.Stc;den 
Barendregt 
de VÓs C. 
Balder 
v,Schie 

4-3 
1 

af 
0 
1 
t 
0 
t 
0 

af 
af 

vl, 
Even aen paar aantekeninge 
die teamleider v.Steden 
telefonisch doorgaf: 
De achterstand van 4-@ zeg 
niets,want we halen zeker 
2 punten binnen,misschier 
zelfs 2+ punt, Dus Tybü 
Balder en van- Schie moeter 
het doen. Jullie kennen he 
devies • • • •  Caissa verliest 
voorlopig geen enkele bonc 

wedstrijd. In het volgend nurnmer komen we 
deze wedstrijd terug, 

12,10,82 
Pegasus 3 - C7 : ?? 
Omdat teamleidster Paula Deken verhuisd i• 
was ze niet telefonisch bereikbaar. We hel 
ben alle moeite gedaan om iets over deze 
wedstrijd te weten te kom�n,moar dat luk
niet, We weten,dat om 10 uur al 1 auto te: 
was met 3 spelers1die een 2-1 voorspràng 1 

brachten. Nieuweling Dierckx was daarbij, 
begon met.

·een zege! 



DE NIEUWE BDNDSCOMPETITIE 

��������������: Caissa - DES/WGM 3 - Victory 1 - Isolani 1 - VA5/A5C 3 - TAL 2 -
A1v3en 2 --A'veen 3 

C1 had een_goédè start tegen Victory 1 ,pas gepromoveerd; de 2e wedstrijd gaat tegen 
promovendus no, 2 DE5/WGM 3 op m3andag 25 oktober; 
aan het eind va� d� tornpcititie m�g�n de nrs. 1 en 2· promotiewedstrijden spelen! 

1 e klasse: ·==:::====== 
Caissa 2 - de P.mstel 1 - DCG 1 - Pegssus 1 - de Pion 1 - HL 4 - Memo 3 
VAS/i\SC 4 

Een pittige afdeling met vele kanshebbers,waeronder • • • • •  c2 ??? 

2e klasse C: Caissa 3 - US 3 - Probleem 2 - TOZ 1 - LCK 1 - Tl\L 5 - rnPS/H\vP 1 - N'dam 2 
::::;::;:::=:::;::::::=:::::::::: 

Het verbaast ons,dat N'dam 2 no� in·de 2e klasse vertoeft. Toch wel een groot gat 
tussen N1àam 1 (dat in de Ki'JSB �peelt) en N'dam 2; het treffen tussen C3 en onze 
vrijdagse medebewoner� kan leuk.worden, (C3-ENPS/HWP 1) 

2e klasse D: Cnissa 1 -.DCG 2 - N,Weat 2 - Memo 4 - Landsmeer 1 - Amstel 2 - Probleem 1 
=====:::;:::::::::::::: 

ODI 

Landsmeer 1 zel opnieuw proberen iM de 1e klasse te komen. 

3e klasse B: Caissa 5 - Amsteltcren - DOS 3 - Jsolani 3 - TOZ 2 -.Amroba 2 - TAL 7 
=========== 

Oost en/TorGn 1 

C5 hsd een goede start tegen·Amsteltoren 1; oppassen voor het gedegradeerde 
Oosten/Toren 1 

4e klasse C: Caissa 6 - ENP5/HWP � - ASSV 1 - �lmere 2 - Necreba 2 - US 5 - Isolani 6 
=========== 

DOS 4 · 

Ook hier de ontmoBting tuss�n C6 en mede-Oranjehuisbewoners ENPS/HWP 2; 
oppassen voor Almere 2 

4e klasse D: Caissa 7 - Pegasus 3 - N,West 3 - Almere 3 - ODI 2 - PCB 3 - Victory 2 -
========:::::::::= 

DCG 4 

oppassen voor Victory 2 ! 

Weinig reizen: C4 moet naar Landsmeer - CS is al naar Ouderkerk geweest - C7 ·moet naar 
Al·mere - that 1 s all! 

Er Zijn al enekel wedstrijden gespeeld. Met VErheugende resultaten. We vragen .. 1n 
volledige inzet V6n de spelers - verliezen is geen sch�nde,als er ma3r geknokt is! 
Veel succes in dez� nieuwe .competitie! 

x-x-x-x-x-x-x-x-x-x 

Hij:. je kan wel zian,dat die w·.1.i vroBger scheidsrechter is geweest; hij bewaart 
z'n fluitje zorgvuldig en gebruikt dat nu op de schaakclub. 

Zij: die ni�uwa· �borzittcr,Frans Oranje,heeft het al ver geschopt; hij is een 
blauwe maandag vobrzitter en nu al is het clublokaal naar hem vernoemd: 
OranjehuisJ 



i· 

1 okt, 157 - 1 okt. 182 (interview wedstrijdleider) 
======================= 

- U was op oktober j,l. gedurende een periode van 25 jaren wedstrijdleider van Caissa. 
Hoe bent u tot deze functie gekomen? 

Ik ben in mei 153 begonnen als redakteur van ons clubblad. Het was mij een doorn in het 
oog,dat ons blad te hooi en te gras verscheen. Een club heeft recht op geregelde b,v, 

. maandelijkse informatie over ailes wat er in de cl
.
ub omgaat.Een clubblad is voor een ver

eniging van grote waarde. Het blad verscheen (en verschijnt nóg) op geregelde tijden, 
tien nummers per jaar. Toen in 1957 kort na elkaar twee w.l.1s de pijp aan Maarten gegeve1 
haddenjwerd mij gevraagd het w.1.-schap op me te nemen.Ik had een vrij dtukk� baan,maar 
een vereniging met 27 leden en 2 tientallen in de competitie geeft voor een w.1. niet 
zo veel werk. Het toenmalige bestuur stelde mij kandidaat en ik werd gekozen. Nu is de 
combinatie redaktëûr - w.l. ideaal,omdat je als w.l. direct over alle wedstrijdgegevens 

· beBchikt. 

Hebt u in die 25 j�ren ook niet eens de neiging gehad:om de pijp 9an Maarten te geven? 

Men zegt wel e8ns,dat het niet goed is om lang _ een func_ti_e waar te nemen. · Er moet door-' 
stroming zijn. En dat houdt weer in,dÊlt er nieUv.1e ideeën komen. Als je om je heen kijkt 
in verenigingen dan blijkt,dat dit alles·fra�ie theorie is,die geen zoden aan de dijk 
zet.Een vereniging is er bij gebaat als functionarissen een aantal jaren achtereen de 
vereniging leid�� Het organiseren zit me een beetje in het bloed,ik vind het leuk,maar 
stel 1.rJel als voorwaarde dat er een aangename sfeer in de club is. En als ik dan elke. 
dinsdag 1 20 km, rijd om ·"te gaan schaken" (komt daar wel veel van terecht?) dan betekent 
dat,dat er aan die voorwaarden wordt voldaan. Dat je dan ook nog de man bent,die boven 
de f 24,- kwartaalcontributie zo'n f 200,- per kwartaal aan benzine betaalt dan onder
streept dit de stelling: ik heb het nog steeds nuar mijn zin! 

Is er wel eens een aanslag_gepleegd op die .prettige geest in de club? 

Ja,eenmaal kregen we een nieuw lid,dat de gewoonte had om als hij verloren had,de schaak� 
stukken met ��n armzwaai op de grond te vegen, Ik heb de man een briefje geschreven, 
waarin het verzoek om maar liever naar een andere club om te zien. Hij is niet meer ver
schenen. 

U� vereniging ·is nu vijf keer zo groot geworden.Schept dat geen moeilijkheden? 

Nee. Die groei is langzaam tot stand gekomen en je grBeit mee. Natuurlijk is er verschil 
of je met 2 teams speelt of .met 7. Maar het instituut teamleider is een steun voor de 
w.l. Daarnaast treden bestuursleden op als_w.l.bij een bondswedstrijd,maor er zullen ook 
leden gevraagd worden te helpen bij het leid:::n van een \"JBds. trijd. Dat moet Wel,want we 
spelen dit seizoen 24 thuiswedstrijden. 

- Ergert u - zich wel eens? 

Ja,toch wel, In de serste plaats is daar de totale rust tijdens de clubavonden. Dat heef· 
iets te maken met rekening ho�den tnet de ander, Er zijn nog enkele leden,die zeggen: 
Ik bon klaar met mijn partij, nu· �)�et. i.ed.ere�n maar klaar zijn. Ik kan dus rustig een boom 
opzettsrt. over mijn partij. Dan Zijn er onkelen,die nlenBn da"t het stoer is om bij het 
spelen van een.vluggertje op de klok te rammen. Gevolg: vorig seizoen moesten er 16 klok 
ken op de helling. Nu we toch .. �en beetje aan het11e.rgeren11zijn • • • • • •  �..,o moesten ook eens 
iets doen aan onze gastviijlieid; bij Caissa is het in 4 van de 5 gevallen zo,dat de gas
ten de Caissaleden in een thuiswedstrijd moeten ontvangen.Is het zo'n toer om om 5 voor 
boven te zijn? 

- Hoeveel jaren denkt u nog door te gaan"? 

Onbekend, Het leven gaat snel,ik ren naar de 70,dan wordt het tijd om uit te zien naar 



een opvolger, Maar ik heb de indruk dat men niet staat te trappelen om de zaak over te 
nemen. Toch zal dat straks moeten. We hebben nu een bloeiende vereniging en zijn met 
TAL de grootste van Amsterdam. Het zo.u fijn zijn als dat zo bleef, 

Laatste vraag: bent u niet ban_g,dat u "straks plotseling met uw armen over elkaar zit? 

0 nee. Liefhebberijen .genoeg. Bovençiien is: er 1 oo· metsr van ijn huis een schaakclub,die 
ik dan wellich:t kan gebruiken als.rusthuis voor de schaker. Die club heeft 24 leden.Ik 
kom dan misschien ook wel eens aan het echte schaken toe! 

Schaakster 

Lbsse aantekeningen voor de- nieuwelingen (en voor s�mmige ''oudjes'') 

1. wees.zuinig rnet on3 materi�al: spellsn - KIDWkken. 

2. iedereen ·bergt aan het Eind van de avond zijn eigen spullen in de kast. Controleer of 
de stukken in de juis�e doos komen. Elk stuk is genummerd. Elke doos is çenummerd. 

3. wie .stukken te veel vindt in zijn doos,brenge die bij de w.l. 
wie stukken te weinig vindt,m�lde dit de w.l. 

4. na de_p�rtij geSpeeld _te hebben,vult �én van de 2 spelers een uitslagenbriefje in; 
spreek .even af wie dat doet. 

s. maak voor een partij �die afgebroken wordt E:cn afspraak ov ar de voortzetting;dat kan b.v. 

de W.Eek daarop tussen 7 en 8 uur. · 

6, in de kloKken wordt tegenwoordig gebruikt gemagkt van plastic onderdelen; wie bij een 
snelschhaKpartijtje de klok ''inra1nt11 k3n er zeker van zijn dat hij/zij dia in elkaar 
slaat�. op de eerste vier S.peelavonden is dat al W Eer met 5 klokken gebeurd; 
mankeert ir wat aan een klok,zet die dan niet in de k2st; bij de w.l. brEngen. 

7. spreek met. gedempte stem op ds clubavcnden; houd rekenin·g met r::en ander; een clubavond 
loopt tot haJlf 12 en juis-t in de laatste f1jSE: van de paitij is onrust in de zaal storend, 

B. in de kleine zaal (pal naast �e grote) wordt niet_ gerookt; pas u 32n bij uw tegenstander. 

9. denk er om,dat in een bondswedstrijd het speEltempo is: 40 zetten in 1�· uur. 
x-x-x-x-x-x-x 

DE NIEUWE VOORZITTER SPREEKT: 
=========================�== 

Na de ledenvergadering zijn we gewoon ons nieuwe sch�akseizoen ing�g�Gn.We mogen niet 
klagBn over hut enthousiasme;oude en nieuwe ledan zorgden voor e8n grotG npkomst in de 

.e�rste w��e�.Een pa2r keer kwamen we wat de ruimte betreft in het gedrang. In on� gebouw 
zijn grote verbeteringen asngebrscht,waarvan wij zeker �rofitLlren. Onze jeugdclub bloeit 
als nooit .tevoren.Niet in de laatste plaats te d anken �3n· de voortreff�lijke inzet van de 

'leiders.Wel zal het nodig zijn dat nog éen paar leden zich melden om te helpen.Nu er met 
twee vijftallen in d e  SGA-jeugdcompetitie wordt gespeeld is het ook zeker belangrijk,dat 
er van tijd tot tijd op �nkele chauffeurs �Et auto een beroep wordt geda�n. 
De start van de bondscompetitie bij de se n i o r�11 was zonder meer succesvol. Als dat zo 
blijft,hebben we zeker niet te klagen.Maar �innen alleen is nafuurlijk niet alles. Er 
blijft nog veel te wensen op het gBbied van de training van de t•ams, 
Het is wellicht een aardig idee é�n van de mociErne schaakcomputers in d2 intErne competi
tie te laten nieespclen.Het zou bij ons het voordeel hobben,dat sr altijd een even aantal 
spelers aanwezig is. 
Ik hoop natuurlijk,dat iedereen zoveel mogelijk partijen wint dit jaar. Verliezen hoort 
daar h · · 1 

F r;::;i n::: Cira.nj e 



In de clubwedstrijden was .de topper tussen Frits Martens en 
Micha Leuw dinsdag j .1. aan d.e beurt, Micha Leuw was de kampioen 
van het vorig seizoen. Zijn ervaring was te veel voor Frits,die 
onder d.e voet werd ge-lopen. Micha speelt ook bij de senioren ffiee 

en dat is duidelijk te merken .in zijn spel • .  Harry was afwezig,maar dat komt door zijn ver 
huizing. Harry woonde bove[1 caf� Dubois,dat . vorig� week. is- uitgebrand. Niet z6 -leuk. 
Marjan speelt mee in de tDP. en w_on van Fr_a(1k. Volgens mij t-Jordt zij de nieuwe kampioene. 
Nikos en Herman waren er niet. Frank spe8lt een bGetje onder zijn kunnen. Schaken kun je 
wel,je moet. alleen wat meer vechtlust tonen en dat niet alleen bij judo. Luc had geen 
tegenstander dit keer,maar had in de externe wedstrijd tegen Isolani 1 al· gewonnen. 
Mamrice speelde weer eens mee __ e_n verloor. Va��-r: "k.�men.t.J.êJ ! .. �_q_�é!. is nçig __ e_ven luidruchtig, 
maar begint beter te schaken. Er spelen. bu drie Roberts .mee in de jeugdgroep,hou ze maar 
eens uit elkaar. Ze hebben ook nóg allema�l ev�11 veel p�nten; Robert Dooyes is het.lang
ste lid,hij verloor van Micha Schomaker, Als je .maar wi11t tegen D\o/V 2,Rob! René,ons nieuw 
lid verloor van Eugene �erwerda, maar ja,dat .is .geen schande. Marco · kon het niet redden 
tegen veelvoudig jeugdkampioen Micha Polak. Jacinto,het kleine druktemakertje,verloor 
jammer genoeg van Paul;die ook ni�uw i�. (E� kpmen zat talenten aanlopen bij Cais�a) . 
Jacinto is pas 9 jaar,dus kansen genci�� om grootmeest�r t� waiden. 

Nog eve� een woord tot Nikos�Ton�ie;·Patrick,:Rob Boot,Gerohimo, R6o�l.: wel -kdmen 
boys volgende keer want als er tussenwedstrijdjes zijn met leuke �prijzen,�al je buiten. 
Wij kondigen die tussenwedstrijden niet van tevoren aan. 

; De sta.nd is nu: 1, Micha Leuw 4t 
. 

9.Patrick 2· 17.Geronimo 1 
2,Frits 4 10.Bora 2 1B,Johan 1 
3,Marjan 4 
4.Harry 3t 
5,Luc 3 
6.Nikos 2-t 
7.Herman 2t 
8,Randolf 2 

11.Frank 1-2 19.Eugene 
1'2, Mil:hä P. 
13,Micha S, 
14.Tonnie. 
15,Robert D. 
16.Robert B. 

2 
2 
H 
1 

20.Jacinto 
21 , René 
22.fiaoel 
23.Paul 

Nu de wedstrijd Isolani-jeugd 1 - Caissa jougd-1 (7 okt.) 

Johan 
Harry 
Frits 
Luc 
n.o. 

0 
1 
1 
1 
0 

De eerste wed;Strijd is gespeeld. -Micha Le uw, de jeugdkampioen, had zich· ver 
gist in de datum en k�a� �u� _0i�t op. Vandaar die n.o. Dat kostte meteen 
al een D. Invaller Johan is nog niet ervaren genoeg, fiij verloor helaas en 
dat was de tweede D. De drie andere jongens,Harry,Frits en Luè zagen het 
zitten. Ach,Bert,zeiden ze op de heen�eis naar de Dijlmer,verleden jaar 
waren we ook met z'n drieën en toch wonnen we. 

Ja,ja,een wonder zit in een k�ein hoekje. Caissa met 2-0 achter en dan.� • • •  kijk • • • • • •  
Luc wint,Frits vermorzel� zijn tegenstander (a�rdig meisje trouwens) en- Harry stohd een 
toren achter in hèt eindspel. pe jeugdleider �ag het dus niet m8er zitten.Maar kijk, • • •  

. 5 minuten later stand die _ Harry een dame vU6r • • . •  het kan verkeren! Na vele zenuwSlopende 
minuten won hij en de· stand was 3-2 voor Caissa. Prima • •  ;, .op naar het kampioenschap! 
Maar dan wel graag met een volledig temm! 

D E . C 1\ . I 5 5 A - J E U G D IS I.N 0 P M A R 5 ! ! ! 



ClU2 
. s·tand mi de 5e ronde 

d.d. 12.10,82 

1. Martinez 1054 
2, Ignacia 1 009 
3, ·Nusink M. 947 
4, de l'Ecluse 930 

·.s. Kappelhof 868 
6, Roos 858 
7, Amanoddin 849 
8, van Dijk 801 --------------------

11, Broersen 800 
12, de Jong P, 781 
13. Leijr:n 780 
14, Leito 765 
15, Manoehoetoe 761 
16. Mix 760 
17; Nielen 753 

• 18, Hofman P 747 
19. v.Meurs 733 
20, Kurk 721 

21. de Vos S 711 
22, Beaumont 693 
23, Barandregt 693 
24, Kählar 690 
25, Uiterwijk 689 
26, Meijer 685 
27, Nobel 657 
28, Manuri 639 
29, Kemp 629 
30, Dirks 625 

31, Pijpers 623 
32. Wijchgel H. 621 
33. Petersma 612 
34. v.Riessen 599 
35, Mmütz 597 
36. Matthias 590 
37, v,'t Kaar 589 
38, de Vreeze 588 
39, Frensdorf 577 
40. v,Steden 561 

41. H8mmes 556 
42. Bilderbeek 556 
43, Balindong 550 
44. Vega 546 
45. Jonkman 538 
46. Deken W. 536 
47. de Vries 534 
48. Bos 526 
49. Eisses 525 
50. Oranje 521 

51. 
52. 

r.r:i 11 

Khop 

54, Bult 

520 
51 3 
509 
506 

55, v.Hulst 499 
56. de Leeuwe 497 
57, de Vos C, 482 

��:-�=���2--------��! 
59, Kuyper 478 
60. Nusink A 474 
61. Tamboer 462 
62. Auê 457 
63. Rijke 443 
64. Vlolters 437 
65. 5ilbernberg 433 
66, Cornelissen W.�31 

67, Tybout !r24 
68, Alberts 423 
69. Louiszoon 417 
70. Berkhout 414 
71, Martens 409 
72. Diere kx '� 1]2 

73. Leuw 406 
74. Braaf 397 

75. v.d.Burg 396 
76, Hcfman H, 381 
77. de Vrijer 377 
78, v.d.Veen 362 
79. v.ci,Plas 358 
BO. v.Batenburg 358 
81. Brachthuiz,M. 357 
82. Balder 352 

83. v.d.ltJoestyne 348 
84. de Jong J, 3tl2 
85. Huang 339 
86. l<Juck 332 
87. v,5chie 328 
BB. Hof man M. 328 
89. Brachthuiz.C, 324 

�o:_s!��!��--- ___ 3�! 

91. Roes 320 
92. v.Daalen 312 
93. Zonjee 298 
94, Metterop 297 
95. Grünbauer 293 
96. Rietveld 2B9 
97. v.Eijken 283 
98. de Rocy 282 
---------------------
99. Cornelissen 

îDD. Neuhaus 
1 01. Swaab 
102, mw,Hogenboom 
î03. v.Klel�f 

H. 281 
. 279 

270 
255 

10�. Snieder 243 
105. mw.Stoffel 
106. v,Dommelen 238 

107. Deken il. 
1 DB. ter Heege 
109. Verstraeten 
110. Venderbosch 
111. v!ijchgel J, 
112. v.d.Vliet 
113, 5chnerr 
114. mw.Giessen 

231 
230 
215 
2 ' 14 
213 
192 
1 91 
1 85 

115. Bosschieter 164 
116. mw, Deken 163 
117. Post 158 
118. Koper 157 
119. Kaltenschnee 137 
120. Stapersma 75 
Î 21. mw, Koenes 73 

ONS COMMENTAAR: 
:.:::;::=========::=== 

Opzienbare zaken. 
De Jong P. uit 
C6 op de 12e 
plaats ! ! Manoe
hoetoe uit C5 op 
de 15e plaats en 
Hofman P. uit 
C5 op de 1Be, !! 
Maar • • •  wat doet 
Balder uit C 3 
op de .B2e plaats 
en v.Schie uit 
C3 op de B7e ??? 
Zo zou�en we nog 
wel meer merk
waadigheden kunnen 
opsommen. 
Iedereen weet, 
dat in de eerste 
ronden de hele 
zaak door elkaar 
komt te liggen. 
Na een zege 30 
plaatsen stijgen 
is dan gewoon, 
Een overvloed 
aan öfgebroken 
partijen trekt 
de zaak ook wat 
scheef. 
Van de door C7 
dinsdsg j.l. ge-

speelde bondswedstrijd weten we weinig. 
Alleen Dierckx heEft zijn punten gekregen, 
de rest kreeg tijdelijk 1/3. 
't Is leuk te constateren,dat,als iedereen 

meespeelde in de bondscompetitie, we met 
13 tegms zoudGn kunnen spelen. 
5traks,zo om de 10e ronde,worden de zaken 
wat rechter getrokken. Daarom is ons 
commenta2r dit keer wat sober. Iedereen 
kan zien of hij /zij er wat aan moet trek
ken. Dat enkele spelers een vormcrisis 
doormaken is duidelijk, Mear ook die bui 
zal wel weer overdrijven. 
iiet vlot ui·tspelen van afgebrhken partijen 
(d2t kan tussen 7 en 6 uur) is zeer ge
wenst. Op 23 n2vember stAat de clubcom
petitie stil�an ruimen we hBt restant af
gebroken pertijen op. 



BESTUURSMEDEDELINGEN 
---�-----':""·';"'�--ro--

nieuwe leden: B.A.M,van Kleef - A.Amanodd.in • �-----------
R. Balindong - M,D.Mix - F,L;M.Dierckx 

J.W,M.Bult - D,H.v,Dommelen - mw. A.5,Stoffel -
H,vJ.Matthias ·- L,A.M. Verstr.9.1>ten -.·A.Mártinez -
?,Leito -

bedankt hebben: 

. . . .  

M.v .• d.Horst - A,Mollerna - M.Van Dij 
C.Galema 

ni�u�.,re ieugç!: E�gen,e Ferv.Jerda - Tonnie Kokken -
Johan Amsen 

alle nieuwe leden h-artelij k welkom! 
:-::==============·====.=======::::=:::::::;::;:::..;:::; 

! Reeds nu wordt meegedeeld,dat de 1e uitspeelavond .van afgebroken partijen is g,eplilnp 

1 voor 23 november. We hebben dan 10 ronden gespeeld• Er 'is die avond geen bondswed's,tryd. 
t Voor degenen,die ge.en afgeb:Cokefi. partij hebben wordt. eell

. 
gongwed_strijd georg8ni8EterQ- • . f 

! Er wordt.die avond dus niei·Voor de clubcompetitie gespeeld, 

D R u· K W E R K 

s.v. CAISSA 
ir-to.; · d-e Vass�/straa'i; 12 
'1755 NC Petten 

mw / dhr 


