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De maand oktober is Voor Caissa een "zonnige" maand geweest.· Dan denken we aan het bon�s� 
gebeuren. C1,C2,C3,C4 en CS startten alle met een overwinning, C1,C2 en CS hebben daar al 
een 2è overwinning aan toe gevoegd. In de rubriek 11Bon�11 leest u de behaalde resultaten. 
In de clubcompetitie,waarin nu 10 ronden zijn gespeeld, een groot gedrang. Opmerkelijk i� 
de positie �an de C6-speler de Jong P.,die zich al weken lang in de allerbovenste regionen 
ophóudt. Een enorme prestatie.! 
De grote opkomst op de clubavonden d.wi.,r-:i.gt"· soms tot improviseren,te meer als �én van dê ló-_ 
kalite:l.ten voor een vergadering mo.e.t w-o:èGen afgestaan. Op 9 nov. moesten_-:-_dE beide bondsWed
strijden boven gespeeld worden en dat liep dank zij de wedstrijdlei�er� Oranje en·Deken A. 
prima. 
Ook ons materiaalbestand vraagt grote a�ndacht. In allerijl hebben we weer voor een ''prikje'' 
10 spellen van de AVRO kunnen overnemen,restanten van dé-in de vorige winter gehouden 
schaaktelevisielessen, Zorgen baart ons l:let klokkenbestand. Sedert 1 s�ptember zijn er a� 
weer 16 klokken.door de w.l. gerepareerd. We bezitten zo'n 56 klokken,waLJrvan er bij een 
dubbele thuiswedstrijd al 18 gebruikt worden.De overige 38 moeten dan gebruikt worden voor 
de cluQcompetitie. Dan mag er eigenlijk geen enkele klok uitv8llen. 
Van de KNSB kreeg de SGA het verzoek een viertal af te vaardigen voor deelname aan de �ed
strij den om de KNSB-cup. De s'GA speelde dit verzoek door naar· Caissa. Teamleider I gnacia 
ging op zoek en nateerde- 4 spelers + 6 reserves. Dat betekent,d�1t Caissa ziCh gaat meten 
met KNSB-clubs, Bij een uitwedstrijd kan het· speelgebie.d liggen tussen de Zaanstreek, 
het Gooi en Leiden. Vilie verliest is uit_ges_chakeld. Nieuw IJ.!est heeft het in het vorig seizoen 
voor de SGA gebracht tot de .finale! 
Tenslotte aandacht voor h�t hieronder omlijnde bericht: 

"-or.;-;ir;;;;;i;;9-23-;;övëffiiJër:-;:;ö;:êi-t-ë;:-9;;;;;;-;;ïüiJüöffiióëtitië-9ëëióëëïêi�""' 
Die avond is de 1e avond voor .het uitspelen van afgebroken 

1 partijen. Iedei-ee.n,die in de c).ubcompetitie een afgebroken 
p�rtij heeft,krijgt hierover een aparte circulaire. Wie geen 
afgebroken partij

. 
heeft kan meedoen aan een.toernooi. PoulES 

van 4. - te spelen 3 partijtejs - bedenktijd tuur per speler 
per partij - �én �artij duurt dus een uur. 

--------------------------------7------�------------------------



7,!IJ0,82 
VAS/ASC 4 - C2 
stand was: 
v.Riessen 

prima! 
12.10,82 
US 3 - C3 
stand was: 
Tybout 
Balder 
v.Schie 

4-S 
0-1 
4-6 

4-3 
0-1 
0-1 
* i 

4t-st 
weer prima! 
j2,10,82 
Pegasus 3 - C7 : st-2t 
v,Batenburg 0 
vd Vliet 0 
Rietveld 0 

Enig gebrek aan doorzet
tingsvermogen. Te meer, 
als je hoort,dat 2 gewon
nen staande partijen weg
gegeven werdèn. Maar .och, 
bij schaken hoort ook.ver
liezen, Nieuweiing Dierckx 
startte met een zége. 

v.d.Veen 1 
Swaab J_ 

Huang 
mw.Beken 
Dierckx 

19.10,82 
C6 - Almere 2 
cje Jong P, 
Hofman H 
Alberts 
Louiszoon 
Grünbauer 
de Vries 
Neuhaus 
ter Heege 

19.10,82 

2 
0 
0 
1 

1 C6 is te� onder gegaan aan 
t een zwak middenrif. Vier 
0 nullen op rij. Volgende 
0 keer de opstelling iets 
0 bijstellen. 't Was een 
0 nederlaag op het nipper-
1 tj 9, 

1 

C4· - de Amstel 2 : st-4± 
Wijchgel J 0 
Wijchgel H 1 
Amanoddin 1 
Barendregt 1 
Uiterwijk 1 
de Vreeze 0 
Mug O 
Bos t 
Neidig t 
Bilolerbeek t 

Teamle'ider Bos zegt: 
Wijchgel J schaakt te wei
nig, Broer Wijchgel H: na 
een lichte achterstand vla 
'n sterke combinatie goed en 
degelijk gewonnen, Nieuwe-
1-i[lg·· Ainêlnod(:fin, aanwinst voor 
de club, Prima partij!'Baren
dregt,na een wilde aanv�l 
1n stuk acht�r,maar,;,de klok 
speelde de.tegenstander par

ten,Uiterwijk brak af met 1 pion achterstand 
maar wist in de 2e zitting keurig te winnen, 
De Vreeze in moeilijkh•den door de-k16k: M�g · 

laat tegen het einde ziJn tegenstander 
doorbreken en gaat n:i�).Boè-,snelle F·émise. 
Neidig-gelijk opgaande strijd-remïse,. 
Bilderbsek idem,· - ' 

Advies van de teamleider: kom om 10,30 over· 
leg, plegen met de teamleider.Bied wibt snel
ler remise aan als je merkt,dat de tegen� 
stander sterk speelt en je geen voordeel 

. . hebt, 
De w,l, tekent hierbij aan,dat er met de 
tëaiiiïëièîër-iiiët-öiiër-ëië-;irtij gepraat mag 
worden, Hij mag alleen de vraag: kan ik re
mise aanbieden met ja of nee beantwoorden. 

25,10,82 
DES/WGM 3 - C1 3t-6t 
Beaumont. · · · · 1 De DES/WGM club'krant zegt: 
Ignacia ·1 'Ons derdé· kreeg geen poot 
Köhler .z a'an de grond, Duidelijk ia 
Roos. 
BToBrs en· 
v. 't Kaar 
LeiJeri . 

Mix 
Pijpers 
de l'Ecluse 

O.· dat de overwinning geen mo
t ment ïn ·ge'vaa·r··is geweest. 
t De zaak ·werd rustig opge-
1 bouwd·. Bij -de J..;.6 stand werd 
+ afgebroken, Broerse_n, in een 
1 betere stand liet zich ver-

schalken en moest' met femise 
genoegen nemen, De enige,die 

met niets naar hUis ging was Ruud Roos, 

1.11.82 
DCG 1 - C2 

Vega 
Nusink M. 
Kurk 
Petersma 
de 11.E.cluse 
Jonkman 
v,Hulst 
v ,Dijk 
Mowitz 
v.Riessen 

1t-Bt 
t Wat moet je van zo iets zeg-
1 gen, 't Is of wr een emmer 
1 wordt leeggegoten, Zeven 
1 �nen en 3 halfjes. Is C2 zo 
1 sterk of DCG zo zwak. Feit 
t is dat we bij DCG de serie 
1 . �oegoslaven missen. En dat 
t waren goede spelers, Maar C2 
1 is daarnaast een hecht goed 
1 team,dat hoge ogen kan gooi-

en •. Maar, • •  ,we staan nog 
maar aan het _begin. 

2.11.82 
CS - Isolani 
Manoehoet1aè· · 

Meijer 
Hqfman P. 
Hemmes 
Min 
Oranje. 
Braaf 

. Martens 
v,Daalen 
Deken A 

3 : 
0 
t 

0 
' 1 
1 
0 
1 
1 
1 

6t-3f 
Toen er om 11.30 werd afge
broken stonden w_e met 2t-3t 
achter, Geen pijn,zegt CS. 
In de 2e zitting wonnen Hof
man P. ,Min.;Martens,v.Daalen 
en'. dat leverde eventjes vier 
punten op. Isolani kwam er 
niet m�er aan te pas, Braaf, 
Hèmmes .·en Mano�hoetoe bleven 
mP.t lege handen.Meijer was 
vredelievend, Prima gedaan! 



VERVOLG BOND 
============== 

9.11.82 
C7 - OD1 2 : 3-3 vl. 
Balindong. af 
v.Batenbur-g t 
v.d. Veen t 
-Dierckx + 
Swaab 0 
Huang 1 
Deken mw.P. af 
Wuck t 

Omdat H"ang in de Ze zitting 
van zijn blinde ( !) tegen
stander won,is de stand nu 
3-3, Volgens de geruchten 
staat Paula Deken gewonnen, 
Balindong zal er dus alles 
aan moeten doen om minstens 
remise t� behalen. 
Een compliment aan het adres 

van.H�ang,die voor de 2� zitting naar zijn 
blinde tegenstander reisde (Badhoevedorp),  
terwijl hij het recht had om bij Caissa te 
spelen, Hulde! 

9.11.82 
C 3 - ENPS/HWP 
Kappelhof 
Manuri 
De�en W, 
Knop 
Eisses 
Tybout 
Balder 
v. Steden 
de Vos C 
v ,Schie 

ai' 
0 
t 
0 
1 
0 
1 
1 
1 
0 

Een wonderlijke wedstrijd, 
;Bij het afbreken stond C3 
·met 3t-t voor. En dan • •  ; . 
Manuri ve±liest,Knop schynt 

· telefonisch apgEgeven te 
hebben, van Schie heeft 
een black-out en verschynt 
niet o� uit te spelen. Zo 
was de stand 3t-Jt. Van 
Steden zit.een uur vergeefs 
op zijn tegenstander te 

wachten,,,stand 4f-3f, Tybout ging in de fout 
en de stand was 4f-4f, Kappelhof zal het dus 
tegen de sterke Ma�tenbraek moeten doen. 
Toen we de namen van de tegenstanders even 
doornamen,bleken er nog al wat aud�Caissa
spelers bij te zitten,die het bij Caissa 
niet verder hadden gebr"cht dan de 60e of 
7De plaats, Dat wordt oprollen,dachten we, 
't Is wel iets andeis gelopen, [3 heeft hier 
een grote misstap gemaakt. 

15.11,82 
ASSV 1 - C6 
de Jong P. 

2t-4t vl. 

Cornelissen H 0 
Een leuke gewenrwor9ing om 
in· het Centraal Station te 

Hofman H. 
ter Heege 
Louis zoon 

· Neuhaus 
Grünbauer 
de Vries 

1 
2 

af 
t 
'1 
2 

moeten s�e�en. Drie over
wi�ningen voor de Jong P. 
ter Heege en Louiszoon. 
Voeg daar 3 remises bij en 
de winst is· binnen. De af
gebroken pa�tij van Neu-
haus heeft op die overwin

ning geen enkele invloed, Alleen het doel
saldo kan nog wat opgevijzeld worden. 

16.11,82 
C1 - VliS/,\SC 3 : 9-1 
Beaumont 
lföler 
Ignacia 
Roos 
de l'Ecluse 
v.1t K:::iar 
Leijei"n · 

MiX 
rJijpers 
Broers en 

1 
1 

Mèt enige angst zagen we �e 
komst van VAS/ASC tegemoet, 
Het tenm,dat vorig seizoen nog 

f in de KNSB speelde· 
Toen w.l. -Oranje meedeelde, dat 
het 7-0 stond dachten we dat 

t hij een grapje maakte. In de 
1 Band,het SGA-orgaan,schryft 
1 redacteur \c/alop: VA>i/ASC 3, 
1 een 8Venwichtig team;met wei

nig zwakke p�ekken. Om te be-
ginnen kwam de tegenstand�r met 9 man,zodat 
Pijpers een papieren overwinning kreeg toew 

·bedeeld. Verder werd het �en veeg-wedstrijd. 
Dat mag je t�ch w�l zegge�,als het op een 
gegeven moment 7-D staat. Caissa is sterk. 
Dat heeft het team in deze' wedstrijd toch wel 
bewezen. �ls in de koemende wedstrijden de 
mentaliteit goed blijft,kan het team hoge 
ogen gooien. Maar • • • •  Isolani 1, A'veen 2 en 
Tal 2 moeten nog bèstreden worden. 
N� deze wedstrijd zeggen we: hulde!! 

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

Een misser 

Rf<'Vl schrijft in de D0nd bij da voorbeschou
wingen i.-z. Cfe. promot�eklasse: Bij Caissa
verhu�sde een andere Brit·; Martin, naar · 

Desisco/WGM,waar kennelijk sen gunstige� 
aonblieding klaarlag. 
Redacteur RMl:J vergist zich. fils je praat· over 
een gun.stiger aonbieding ,-è.!'en houdt dat in dat 
C.ai.ssa ook een aenbisdinç]. heeft gedaan. En 
daar is geen sprake van. · ·ce.issa heeft no"oit 
enige speler asn aanbied{ng gedaan. Dus �ok 
Martin niet. 

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

De SG1;-cujli 

[;:iissa is in de 1 e rond'e vrijgeloot. rn 
de 2e ronde zal gespeeld.moeten worden tegen 
de winnaar van de w�dstrijd Pegasus-Donrter 
Pegasus is een 1e klasse� en Donner een 
2e klasser. Maar ja, verlë"den jaar gingeri we 
tegen een 3e klasser onderstboven. 

Een datum voor ons eerste optreden is nog 
niet vastgesteld. 
Laatste nieuws: belangrijke uitslag voor C1 

Tal 2 - A1veen 2 5-5 



De computer 
M;!;t dat een schaakcólnpütor. bij ons zou gaan meespelen is ook in het zo vrijblijvende 

schaakleven van ons geliefde Caissa een erg modern facet aangeland.De schaakcornputors;die· 
nu op de markt worden gebracht,beginnen het niveau van 2e à 1 e klasser ·te krijgen.En het 
nivea� stijgt,jaarlijks,halfjaarlijk�. Er is een yereniging,die zich -specia8l met deze ma
terie bezig houdt. Sinds kort ben ik lid geworden van de Computor Schaak V�reniging Nederlan 
Begin oktober werd·het Nederlands kampioenschap voor s.chaakcomputors ges�eeld in Wageningen, 
in de schitterende Le�uwenborg,waa�van de huiscomputer �ls bijzonderhe{d de deelnemers drie 
partijen tegelijk kon laten spelen,waardoor het .hele toernooi in �;!;n weekend kon worden af
gewerkt; De 65VN geeft een blBd uit en informeert �aar leden over computorschaak in het al
gemeen. Partijen,toernooien,nieuwtjés,etc. teveel om op te noemen. 

Een andere manier,waarop · we ongetwijfeld in de toeko�st met de computer te maken krij
gen is nat�urlijk de verwerking van de administratie.van onze club. Eerst zal onze w.l. 
veel rekenwerk uit de handen genomen. MaBr de compu�qr gaat natuurlijk veel meer. doen: hij 
houdt de stand bij,onthoudt nlle uitélagèn,maar ook welKe kleur u hebt gehad; hij kan we
kelijks een spelindeling maken,maar op zeker moment zal hij ook weten hoe ver u bent met ':.J 

betalen van uw contributie;of u o�k bij een andere vereniging speelt. Hij kari ook telefoon
nummers draaien,hij bolt u op en herinnert u aan een uitwedstrijd,die u spelen moet,of gqat 
vast een.indeling maken en belt u ·bp of u kunt sp{glen. Kunt u niet,dan gaat hij een·a�dere 
tegenstander opzoeken. 

Zo kun je natuurli�k een eind ��9- fantaseren. We tullen wel zien �at er van uitk6mt.D� 
computer laat in elk geval Caissa niet onberoerd • .  Dat is z@ker. Frans Orunje 

De bond�compet�tie 
Er zijn nu .? �ontj�n geh�el gespeeld. Het groot aantal afg�br6ken partijen is er oor

zaak van,dat het opmaken van alle standen een ondoenlijke zaak is. Alleen de afdelingen van 
CZ en C5 geven de resultaten van .2- ·yo_l.ledige rondefi. 

1 ·e klasse A 
1. Memo 3 
2. Caissa 2 
3. Amstel 1 
4.Pegasus 1 
5.de Pion 1 
6.Tal 4 
7.VA5/A5C 4 
8.DCG 1 

3e klasse TB 
1 • O/Toren 
2. Caissa 5 

1 

3. Amstel tor.1 
4. Amroba 2 
5. Dos 3 
6. Tal 7 
7. Isolani 3 
8. TOZ 2 

2-4 
2-4 
2-4 
2-2 
2-1 
2-1 
2-0 
2-0. 

2-4 
2-4 
2-2 
2-2 
2-2 
2-2 
2..:0 
2-0 

15+ 
14-t 
1 3-t 

9� 
9t 
1+ 
6 
4 

15-t 
-12-} 
12 
1 o+ 

9 
1+ 
7 
6 

Caissa 1 doet het fantastiSch goed. Drie gespeeld,drie gewonnen. 
Met een ''doelsaldo'' van_ 22t punt. Hoe Caissa 2 het doet ziet � 
hierna8st .• Memo 3 en de 1\mstel 1 zijn gevaorlijke medestanders. 
Caissa 3 heeft zich zwaar vergallopeerd. De strijd tegèn ENP5 1 
is �og .nief gestreden.Caissa 3 is de enig�,die bij een overwin
ning (?) op 4 punten kah komen, Alle anderen hebben al"punten
verlies. Men maakt elkaar af. Caissa 4 heeft pas 1 ronde gespeé. 
en speelt a.s. vrijdag (19/11) de 2e ronde. Caissa 5 doet het 
verrasse.nd goed. Zie de stand hiernaast. In de afdelingen van 
Caissa 6 en raissg 7 is het aantal uitslagen zo gering,dat er 
geen zinnig woorc! ovei een stand.gezegd kan worden. · 
Bij" de � gaat Caissa 1 met 3 9ewonnen po.rtijGn bovenaan. De 
Amstel 5 is hier de grote tegcnstande�.Caissa 2 won 2 van de 3 
wedstrijden en doet het dus ook leuk. 

In december weten we meer: dan hGeft C1 tsolèrii 1· �p bezoek ge
had ,dan heeft C2 het sterke Memo 3 op bezoek gehad en dan is C5 
nanr TOZ 2 geweest in de Molenwijk, 

Er klinken zeer optimistische stemmen in het clublokaal van 
Caissa. Het kampioensgefluister is niet van de lucht. Zet s.v.p. 
uw beide benen stevig op de grond. En blijf op die grond staan. 
We hebben louke tea�s. Maar pas op voor de kater! 

Tot slot de mededeling,dat de resultaten van de spelers van C1 opgenomen worden in de 
ratingcijfers. Dit janr voàr ___ het. ee_rst. 



Bond swed�trijden 
25 okt. 1982. 
Komeet-2 C1-je�gd: 1-4 
Harry J 
Frits M 
Lüc v.B. 
Randolph W 
Nikos ·1 

0 
1 
1 
1 

plet!Jter, Frits 
ma·ar de andere 

Een niet op zijn 
C1 ging eens een 

sterkst.zynde 
kijkje �emen 

in A1dam-noord.''lk �erveel me 
1 -- . .. 

dood in A 1·dam-�noord' �ong de 
groep Normaal enige ja�eD gele
den. Nou,wij zochten ons .te 

begon berveus,verloor .P�D�pt, 
vier,waaronder Harry,speqiaGl 

uit de B�jlmer overgevlogen,wonnen g�sndioos. 
a J.;� van de Komeet had geen klokk�n tot 

�ijn beschikking;voor ons geen probl�em •. Ik_ 
hoor. dat: Een andere ,club daar wel bezwaa"r te
gen had gemaakt.Ik vind,als je met ki.nde.ren 
b8zî-

-
g _bent, je niet overal de puntjes op .de i 

moet zetten. 
29 okt, 1982 
Chaturanga 2 
Frank v.d.y. 

- C2-jeugd:1t-3f 
W�er een doolhof,Holendraecht. 

·geen twijfGl over bestaan wie de sterkste was. 
Een mooie overwinning. M�rjan liet zich mat 
zetten.Jammer. Herman stond duidelijk .. -gewon
nen,maar zag het niet meer- zitten.Rem.i.se�- - -

, 
. . 32-1-t voor ltJcesp 1,m?Jar ja,we kunnen_ nog 1e 

·worden. Volhouden! 
x-x-x-x-x-x 

·De clubcompetit±e 
Eindstand herfstcompetitie 1982 

Micha L ·6f ·�1icha Leuw herfstkampioen�De 
Frits 6 ·prijzen 111orden de 23�---��-�-.��= 
Marjan 
Luc 
Nikos 
Frenk 
Hi1rry 
Eugene 
Herman 
R 0indolph 
Bara 
î·11icha 5 
Mich8 p 

Patrick 
Robert D 

5 
5 

4t 
4 
4 
4 
4 

3-t 
Jt 
3 
3 
3 .. 
2t 

·deeld. Frits een eervolle .2è. 
�arjan ook in de prijzsn.Luc 
�s ook gedeelde 3e. 
�ikos sp eelt sterk dit jaar. 
frank,H2rry en Eugene zijn 
�e,7e en Be.Vooral keurige. 
vrestatie vnn Eugene. Micha P. 
staat te .laag, Robbert D' do.et 
het goed. Paul 5 is �·a iid, 
ma�r hou hem:- in de gaten_; _mis
schien gan·t hlj Zij n -·-b;��-�.-----· 

Herman s. 
Mièha 5, 

0 
, 

2 

Herman· was gespannen en verloor· 
heel simPèi.Fro�k was griepe-

Tonnie 
Marco 

2 
2 

overtreffen.Zet 'm op Mauri·c.e. 
René is Gnthousiast genoeg ! 
mn8r moet nog wel wat leren. 
Geeft niet,je bent jong genoeg. 

Marco V ri9,rnaar won snel.Maurice.en 
Maurice S MarCo speelden de eerste wed-

strijd eA wonnen. Prima.Micha 
wou zich revancheren voor zijn afwezigheid by 
DWV;dat lukte,mG�r als j� een dame voorstaat, 
moet je je tegenstander niet wat m3ar mat zet
ten. De 2e winst voor C2 is binnen. 
, 6  nov, 1982 
C1-�·eugd-oieesp 
Micha L, 1 
Harry J, 1 
_uc v.B. 0 
Frits M. 1 
Randolph W 1 

2 : 4-1 
Een grote overwinning van ons 
team.Micha w�s het eerst klaar. 
Verleden jgar won hij �lles en 
ook dit jaur is hij wnarschijn
lijk de onbBtwiste jeugdkampi
oen.Randolph en Harry w�ren te 

sterk er1 wonnen. Luc had het WAt moeilijker, 
Tiaar verliezen was niet nodig geweest.Frits 
had wat geleeFd van zijn snelle nederlaag 
te�en de Komeet en dacht langer na.Een 1-0 
�oor Frits. Een mooie zege voor·Caissa. 

1 6 nov. 19 82 
:2-j eugd - \.ie esp ·: H--�+ 
crank v,d,V, 1 De 2 koplopers tegen elkaor. 
ierman S t C2 was duidelijk de zwakste. 
�aijan B 0 'Bo�a en Marco verloren kans-
\llëliss V 0 loós.Fraflk 3BFI berd 1 liet er 
3ora 1 0 

Maurice 
Geronimo 
Johan 
Robert J 
R.()bert B 
Paul 
Ren� 
Raoel 
Jacintho 

2 
H-
1 
1 
1 
H-
1 
1 
1 

N.B. 
�e partij van Luc tegen Ren� 
Brohm van de Komeet van 2s;10 
�ie door Luc gl3n6rij_k __ gewàn
-�-e -n is, kunne-n--we dit- kee·r -Wer;...· 
gens ruimtege�rek 'nog niet· 
plaatsen. MQ9r wat in het 0at 
�it verzuurt niet. 

��;�=���;=�;=1;��� 
In dE strijd om de_K�JSB-cup strijden naast . 
�e verenigingen,die in de KNSB spelen ook . 
de diverse onderbonden met een team-- mee.·-Det 
k:=in Len vicrt.'31 zijn,besta3ná8 uit spelers_ 
van verschillende V8rGnigingen,m3ar d� SGA. 
prefereert een club-viertal. Vorig jaar tr�d 
Nieuw_West aan,ma�r Nieuw West is intussen 
een KNSÈ-vr:;rç;'n:i,.ging geworden. Daarom wenddE:l 
de competi tie1_eid:er _ zich tot Caissa met de . 
viaag: Is er irte�esse? 11Bo�enin'' had me� �el 
lust om zich eéns· te meten met KNSB-spelers .• 

Caissa vertegèn�o�rdigt dus de KNSB en tree�t 
in januari voor hèt eerst 3an. Er zijn 64 
dc:Elnernende teams" lt/ie de --1 e te

.
genstander 

· . ....wordt is ng5 onbekend, 
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. 
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bijgewerkt t/m 
1 .1 gnacia 
2.de l'Ecluse 
3,Nusink M 
4.Martinez 
5�Broersen 
6,Köhler 
l"de Jong P 
8,Kurk 

,11 , Mix 
12,L,eito 
1 3, Petersma 
1.4.Amanoddin 
15,Nobel 
16,Wijchgel H 
17 ,Manur,i 
1-B.v. 't Kaar 
1�.v.Riessen 
2P, ven Dijk 
21.Dirks 

,22•Nielen 
23·,Kappelhof 
21,Roos 
25,Pijpers 
26.v.Meurs 
27,v.Hulst 
28,Leijen 
29;de Vos 5, 

30,Deken W, 
31,Hofman P. 
32,Manoehoetoe 
33,0ranje 
34,Meij er 
3 5,Vega 
36,Bult 
37,Balder 
3 8.-Eisses 
3 9·,Uiterwijk 
40.de.Vos C 
41.Min 
42,Kemp 
43,Neidig 
44,Barendrégt 
45,Nusink A 
46,Jonkman 
47,v,Steden 
48,Mowitz 
49,Bilderbeek 
50,Kuvper 

16.11.82: 
1905 
1808 
1536 
1524 
1459 
1398 
1 381 . 
1366 
1338 
1270 
1263 
1242 
1238,, 
1232 
1 21 2 
1199 
1198-
1190 
1189 
1178 
1163 
1135 
1125 
1108 
1102 
1076 
1072 
1072 
1039 
1022 
1 018 . 
1013 
1009. 
1 008 
1 006 

997 
993 
957 
956 
955 
952 
949 
944 
935 
927 
915 
910 
907 

51,Martens 874 
52,Mug 853 
53, Knop 843 
54.de Leeuwa 825 
55,v.Ammers 823 
56,Tybout BOD 
57. Rijke 778 
58.Frensdorf 777 
59.Balindong 774 
6D;Wolters 767 
61.v;ö�üioèátyrie 757 
62.Dek�n P. 757 
63.de Vries 751 
64,Dierckx 746 
65.Hemmes 736 
66.Venderbosch 736 
67.Zonjee 720 
68.Hofm•n H 718 
69�v.Daalen 711 
70.v.Batenburg 705 
71.de Vreeze 692 
72,Post 673 
73.M .• tthias 671 
74".Bos 666 
75�5ilbernberg 654 
76.Bnaf 634 
77 ,;Uberts 623 
78·. Tamboer 621 

.79.vJuck 617 
BD.v.d.Veen 612 
81.v.Dommelen 612 
B2�Berkhout 607 
83,Cor.nelissenW 606 
84.Aué. ·601 
85. ter Heege 601 
86.Grgnbauer 589 
87.Roes 588 
88 .Deken A 577 
89;de Jong J 563 
90.Leuw 562 
91�Louiszoon 560 
92.Neuhaus 552 
93,Mettrop 521 
94.Huang 513 

. 95.CornelissenH 512 
96.Br•bhthuiz.M 509 
97.v.d.Berg 472 
98.Rietveld 472 
99.Hofman M 469 

100.Stigter 468 
101 .v.d.Burg 465 
102,Beukeboom 462 
103.v.Eijken 452 
1 04. de Rooy 445 

:· 

105.Snieder 
106.v.d.Plas 403 
107 .v.5chie 401 
108.mw.Stoffel 396 
109.v.Kleef 396 
110.Eckstein 385 
111.Bosschieter 3�5 
112.BrachthuizC 357 
113.mw.Hogenboom357 
114.Swaab 356 
115.mw.Deken 3 39 
116.v,d.Sluis 326 
117 .Aarts 312 , 
1.18.v.d.Vliet .302 
11 9. Verstraeten 289 
120,mw. Giesen 282 
121 .mw. Kraft 277 
122.Koper 273 
123 ,5chnerr 205 
124,mw.Herbers 203 
•125.Kalten:schn. 193 
�==============�=== 

Ons commentaar: 
============== 

De eerste 10 ronden 
zitten er op.Hiernaast 
de stand,die toch nog 
scheefgetrokken wordt 

·. dQo.r�29:·<�fgebroken par· 
tijsn.Msnr bovendien 
wordt a.s.vrijdag nog 
de competitiewedstrijd 
van C4 gespeeld.Daarom 
zal de lijst,waarmee w1 
over 14 dagen beginnen 
er wat Rnders uitzien. 

Zoals op pag. 1 vermel1 
is hebben we a •. s •. dir 
dag ui tspeeldag van ar· 
gebroken partijen. 

In gedahcten zie ik vei 
ogen langs ·cte rij en na. 
men gaan.Waar sta ik? 

Verheugde gezichten zie ik van de Jong P,op 
plaats 7 en spelende· in C6, vJat er met die · 
kerel aan de hand is • • . . •  ik weet· 't niet • . . •  

hij ook niet,maar • • •  't is wel leuk! Een vol
gende ''goeie'' is·Hofman P. uit CS op plaats 
31. En Manoehoetoe op 32? Maar er zijn onder· 

--in ook verrassingen. We denken dan aan Ven
derbosch (fü�), v.d.vJoestijne (61) en Tamboer 
(78) ,twee junioren. En adspirant Leuw? (90) 

.Maar er zijn er ook,die zich achter de oren 
zullen krabben. De mnn met de grootste vraag· 
tekens is.van Schie uit C3 (107) Totaal var 
slag. Ma8r • . •  Achter de wolken schijnt .toe� b. 
zon. 
Leuk te zien hoeM onze nestoren Hemmes,Alber· 
de Jong J en Louiszoon m�edrnaien in .de com
petitie 0 

Natuurlijk zijn we opmerkelijke dingen ver
geten te vermelden. Martens op pl-'3.ats 51 ! , 
Schnerr,die we niet meer zjen,dc gebroeders 
Cornelissen, die wnt meer same.n moeten train el 
Roos en Leijen,die nu toch wel eens aan een 
eindsprlnt moeten gaan beginnen; van Meurs,d; 
goed op stoot is,ons nieuwe bestuurslid Ro
nald de Vries,die tot ongekende hoogte is ge. 
stegen:Tybout,die batere dagen gekend heeft, 
evenals ex-voorzitter Knop.Dok de Vreeze k�h 
z'n draai nog niet vinden�Balde� da3renteg�n 
komt er weer aardig in. 
Beste nisuweling is Amanoddin,die momenteel 
op de Filippijnen vertoeft, Ook Nobel en Mix 
Succes allemaal ! 



Partiien 
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t) � Pirc-verdediging 

J. e4 _ 'd6 ·2.· d.4 - Pf6 3 .. Pc:Î - g6 4. Le2 - L_gl_5. Le3 ·:� 0- 0 (bij deze verdediging 
droomt zwart van de opening va� de z�arte diagonEal voor de loper; daartoe is veld d4 
het belangrijkste veld op het bord; let op dat veld d4)6, h3 - b6 (wit verhindert Lg4,dus 
de loper vertrekt naar elders; toch was a6 beter! 7. f4 ?? (indien ·e5 ,,.Pd4 8, Lf3 - c6 
9.exd6

. 
- exd6 1 o. Pf1-e2 - Pf6 11. ·o- O en de stand was in evenwicht) Met de koning nog in 

het midden kan wit zich f4 niet. v.eroo.rloven; als zwart het spel opent, moet de koning stranden. 
7 • • • . . • •  Lb7 8, Lf3 - e_5! 9.f4xe5 - d6xe5 10. cl_5_ (als zwa.rt slaat ,wint zwart met Pf6-d7 
de pion · terug,maar bovendien ls· de zwarte diagonaal open) JO . • . . . . • c6 11. d5xc6 (indien 
11. Pg1-e2 - cxd5 12. exd5 dan is nu e4 moordend) .1.l, .. :.••.Pxc6 12. Pf1-e2 - Pd4 (zwart 
offert een pion cm de zwarte diagonaal te opnen) .1]..o....J::.?iq1 - exd4 14. Dxd4 (indien 14.Lxd4 
- Pxe4 15, Lxg7 " Dh4+) �.·.:.::."d'.L.:....12s�_:: (i:idien Dci2 .• ·Pxe3 16. Dxe3 - f5! en wit kan 
niet rocheren wegens Ld4 1,, Td1 - Dh4+ 18. Df2 - DxD+ 19. Kxf2 - fxe4) 15 • • • • •  Lxe5! 
16. Dxe5 - Pxe;J. (indien 16.,.,. Te8 17, Dd4 - T;;e3 18, Kf2 en zwart gaat verliezen) 
17. Lxb7 - Te8 (de witte koningin kan zich moeilijk bewegen 18. Db5 - Dh4+ 19. Kd2 - Pc4+ 
20. Kc1 - D;'.?4+ 21. Kb1 .. Rxlli Pd2+ 22. Kc1 - Pb2++ 23. Kb1 - Del+ 24, Txc1 en Pd2 mat!) 
18. DxeB+ - DxeB 19, LxaB - DxaB (het is gebeurd;hoewel wit 2 torens tegen een dame heeft, 
de 2 torens hebben geen contact met elkaar;zwart peuzelt de pionnen op) 20. Kf2 - Pxg2 
21. h4 - Pf4 2?. Tag) - Dc6 23. Ke3 - Pe6 24., Td1 ". h5 25. Th2 - Dc5+ 26. Ke2 ?? - De5+ 
en dat kost een tore11! Wit geeft ope Chr. Beaumont 
Je bord: VA5/A5C 4 (Poeltyn) zwart - Caissa 2 (de l'Ecluse) - �it �Hollands 5tauntongambiet 
1. d4 - f5 2, e4 - fx4 3, Pc3 - PfB 4. f3 - exf3 5, Pxf3 - e6. 6, Lg5 - Le7 7.Ld3 - d6 
8, De2 - 0-0 9. h4 - Pc6 10. 0-0-0 - Pb4 11. Lxf6 - Pxd3+ 12, Dxd3 - Lxf6 13. g4 - Ld7 
14. Pe4 - De8 15. h5 - Lb5 16. c4 - Lc6 (durft Dc6 niet aan) 17. Peg5 - g6 18. d5! -exd5 
19. Tde1 ! (de dame mag g6 niet dekken)�© 19 •••••• dxc4 20, Dxc4+ - d5 21, Dd3 - Dd7 
22, hxg6 - hxg6 23, Th7 ! -· Dd6? en zwart gaf meteen op,"ant Dxg6 is mat, (OOK 23 • • •  "Lg7 
is uit wegens de dreiging Th8+ 24, Dxg6 en dcin op de 25e zet THe.) 

Han de l'Ecluse 

Terugk�ê.f: 
Na afwezigheid van zt jaar weer terug op de club in dezelfde ruimte met de enige echte en 
dezelfde Eijgenbrood achter de tafel. Allemae: die zelfde gezichten,iets ouder en de figuren 
iets dikkek� Behalve Zonjee�de Leeuwe en Barendregt,want die blijven ten eeuwige dagen slank. 
De tijden zijn veranderd. Ruim 2/@ van de aanwezigen is 1iouwe hap� in de goed gevulde zaal. 
En dat na 2t jaar, De Caissa-scl1aker(ster) is honk-V3Ster gewordenv 
Belangrijk is wel dat de jeugdafdeling leeker schijnt te drasien olv Bert Wijchgel c,s,,die 
zijn eigen meester-aspiraties heeft afgelegd om ze etteJijke tientallen malen vermenigvul
digd op het dartele spul over te dragen. 
En er is licht in de duisternis gekomen� Je kunt nu met de nieuwe verlichting goed je eigen 
stukken en die van de tegenstander waarnemen. Je hoeft nu niet meer in het valse licht of 
schemerdonker op de tast naar de stukken te zoeken0 In dit licht zig je ook voor 't eerst 
dat de schaakstukken van Caissa zo veel mooier zijn dan die ven andere clubs0 (Logisch, 
want zuster Paula poetst ze na iedere wedstrijd op .. red,) 

Eindspel 
wit: Kf2 pi c5 - d4 - h2 zwart: KF6 pi d5 - g6 - h6 
1. Kf3- Kf5 2.Kg3-Kf6 3.Kf4-Ke6 4. h3 (h4 leidt tot remise) - Kf6 5, c6 Ke6 6,c7-Kd7 
7, Ke5-Kxc7 B.Kf� (d5 slaan is remise) -Kc6 9.Kxg6 - Kb5 JO,Kf6i(h6 slaan is remise) -Kb4 
11,Ke6 - Kc4 12.Ke5 - h5 13, h4 en de zwartb koning moet vertrekken,d5 valt en wit wint. 



AGENDA 

1 9  nov. 
30 nov. 
30 nov. 

6 dec, 
7 dec. 
9 dec. 

.. 14 dec. 
14 dec. 
10 jan. 

jeugd 

N.West 2 - C4 
C2 ·- Memo 3 
TOZ 2 - C5 
Almere 3 - C7 
C1 - Isolani 1 
LCK 1 - C3 
C4 - Memo 4 
C6 - ENPS/HWP 2 
A'veen 2 - C1 

6 dec. Almere - Caissa 1-jeugd 
6 dec .• Almere - Caissa 2-j eugd 

1 1  jan. Caissa 1-jeugd-Amstel 5 
1 1  jan. Caissa 2-jeugd-Tal 2 

• 

BESTUURSMEDEDELINGEN 
nieuwe· leden: . ========:::::=== 

. W,M,K.van den.Berg - P.T.M.v.Ammers 
mw. T,Kraft van Ermel - P.A.Deken -
H. Beukebfuom 

bedankt: .N,W.Bryans (naar Griekenland) - mw.W.Koenes ======= 
(studie) - D.Stapersma (studie) -
mw • .  M.M.C.J.Niesten 

nieuwe jeugdleden: D.v.d.Sluis - Paul Swirc -
================= Ren� Laurent 

(gegevens t/m .13 november) 

Alle nieuwelingen hartelijk welkom! 

Het. bestuur wijst op het op e.�!l.:._l omlijnde gedeelte. 

art, 10 clubcompetitiereglement: bij verhindering,gemeld aan de.w.l, verkrijgt men 1/3 
van zijn eigen waardecijfer aan punten; wJ:è zonder bericht wegblijft krijgt 0 .punten. 

Afmelden kan geschieden: .telefonisch - een notatie plaatsen in het absentenbóekje,dat op 
de tafel van de w.l. ligt. 

\He niet in het bezit is van een clubcompetitiereglemént, kan bij de w.l. · ee6 'êxel"plaar 
verkrijgen. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ e _ • _ - - - - - - - - - - - - - - - -

drukwerk 

s.v. Caissa 
ir. de Vassystraat 1 2  
1755 NC Petten 

dhr / mw 
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