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Zonnige en donkere momenten in de voorbij; tijd, Zonn!� de prachtresultaten van C1 en C5, 
C1 speelde 4 keer en won 4 keer, No. 2 werd versl;;;gen in de laatste wedstrijd, :Maar nog 
zonniger is het gegeven,dat de andere teams elkaar afmaken,zod�t Caissa 1 en Isolani 1 
op eenzame hoogte staan, C.5_!!>P.elllcle. drie keer e� ·won drie keèr. F�ntastisch ! 
Donkere momenten bij C3 en C4,waar we ll_el!!maal niet. op gerek_end hadden. CZ verloor ��n 
keer. Ook C6 en C7 hebb.en het .;oeiliJk. · .  

' . 

l n de SGA-bekercompeti tie moet ·Caissa :het opnemen tegen P:egasus, de ,KLM-vereniging. Datum 
4 januari, In de KNSD-bekercompetitie1waàiin we spele_n ,voor de :SG.�,hebben we geloot tegen 
Amstelveen, spelende in de 1e klas KNSB. :da-t wordt ee,n .zware strijd,verrnoedelijk op 18 jan, 
We moeten dan om half 8 beginnen, omdat er 4 uren gespee.ld moet ,worden, 
De interne competitie mag zich nog steeds verheugen in een geweldige opkomst, Op de club. 
avonden puilen de zalen uit, Op 30 novémber werd een record verbeterd, We hadden die avond 
106 man/vrouw in aktie, Dat was wel een ui'tschieter,want de andere avonden telden we zo 
dik in de 90 aktieve spelers en speelsters, 
Nu de meeste teams 3 of 4 keer gespeeld hebben,is het mogelijk om de standen op te maken,: 
Let vooral op het team van de Caissa-jeugci-I ,d.9t" fier bovenaan g.aat, OP. 11 januari speelt 
het team o,i, de beslissnede wedstrijd tegen de Amstei 5,dai ook vie� keer won, Maar ook 
het Ze team van de jeugd doet het leuk;een derde �laats teit toch ook! . 
Op 23 november hadden we de eerste uitspeelavond van afgebroken partljen, Dat is voor 90% 
een succes geweest. Dat lezen een moeilij.k. _vak is; ble'ek Ook nu weer •. Al�e spelers, die 'n 
afgebroken partij hadden werden per afzonderlijke circulaire benaderd, Duidelijk werd ge
steld: Wie zonder enig bericht wegblijft verliest zijn afgebro�en partij, Er bleven twee 
spelers zonder enig berièht weg; hun partij werd dus verlór"en verklaa�·d. 
De 2e uitspeelavond volgt op dinsdag 22 f�bruari. Noteer· dat vast,we komen er t.z,t. op 
terug, 
Ignacia is de winterkampioen, Hij staat na 14 ronden duidelijk bovenaan. Hij moest slechts 
3 remises toestaan en won 7 keer, Geweldig! 
Veel nieuwe leden zijn al aardig ingeburg·erd, Er is co�ta�t met. de "oudere" leden. De sfeer 
blijft goed. Fijn! 

·-
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9.11.82 
C7 - ODI 2 : 4;,..4 · e3 - ENPS/HWP 1: 4f-5f 

·stand was: 4t-4f stand was: 
Balihdong 
mw, Deken 

1s.11;82 

3-3 
0-1. 

1-0 
, ·  .. 4-4 

Kappslhof 0-1 
4t-st 

ASSV 1 - e6 1 3_·5, 
stand was: 2f-4f 
neuhaUs +::+ 

3-5 

19.11,82 
Nieuw West ·2 ..... e4 : 7-3 

Teamleider Bos zegt: Nislsn Nielen 
Wijchgsl H 
Bos 

0 speelde met vuur en .veriaox\ . . • .  · . 
t Wijchgsl H,ging in op sen paard

Barendrsgt 0 offer en werd w·êggedrukt,Bos ·1·11 
Uiterwijk 0 sneihle remiss,Barendregt blun- . ... · 
Wijchgel J 0 derde en verloor, Uitsrwyk,Mug 
Mug 0 en Wijchgel J,vsrlorsn van ster-
Frensdorf 1 ksre tegenstanders, Invaller 
Matthias 1 Frsnsdorf won gsmakkelijk.Matthi
Bilderbesk t as won zijn . eerste bondswedstryd 

en besliste zijn party met sen· 
prima combinatie van 7 zetten! Bilderbsek had 
'n vervelencje tegenstander,die hem trachtte te 
intimideren in woord en gebaar; remise. De drie · 
invai18:ès zorgden voor 2f punt en de 11tfchten" 
samen een t punt. 

30.11,82 
C2 - Memo 3 
de l'Ecluse 0 
Nusink M 0 
PeteDsma 1 
Kurk t 
v.Riessen 0 
Vega 0 
Mowitz 0 
Nielan 0 
Nusink A 1 
v,Hulst t 

3 - 7 
Als we de namen van de t�qen
standers bekijken,dan zijn dat 
geen kleine jongens; er zijn 
veel oud�KNSB-spelsrs bij,die 
vermoedelijk opgetrommeld z'yn 
om Memo 3 aansluiting te ge
ven bij haar KNSB-teams, e2 
is ook niet "Zo'n zw.ak team,· 
maar moest ih dit gevecht de 
vlag strijken. 
Petersma en Nusink A scoorden 

toch een ��n,v,Hulst en Kurk sen halfje, Onze 
andere cracks lieten het verder afweten. Tegen 
dit geweld konden we niet op! 

30,11.82 
TOZ 2 - es' 
Hofman P 
Manoehoetoe 
Oranje 
Meijer 
M_artflns .' 
Hofman H 
v • Daa+en 

. B.raaf 
Deken A 

2f-7t 
t , Een zwakke tegenstander werd: 
1 i opge:t(;1d, AÜeen teamleider 
0 Oranje ging met lege handen 
t naar huis. Vooral de stmaat 
·1 roerde ?ic.h duchtig. es doet 
4 ·het goe�_.fer zit een goede 
1 · g·eest in het team en dat 
1 sc;heelt een slok. op 'eeii harrel 
1 es heeft grote plannen,drie 

gespeeld,drie geworinen! 

Almere-3 - C7: 2t�st 
v,Batenburg 0 We vreesden het ergste, 
v. d � Veeri t �lmere speelde twee keer er, 
Dierckx.::. 1 · ·"won ·twee- keer, Maar e7 speel-
Swaah · · t : de onvervaard en trirnk met 
�Jolt ers 1 de 2 competitiepunten naar 

mw.Deken 
v,d,Vliet 

·t Amsterdam, Almere had toch 
1 . .gen -d·foevige avond, want onze 
1 · · bei1fo�jeugdteams waren ook 

. "". "." .". •. in ·ÄJo\nere;onze beide jeugd
teams wonnen ook. Was dat de stimula���voor 
e1 ? 

7.12,82 
e1 - Isolani 6t-3t 
Beaumont 
Köhler 
I gnacia 
Roos 
v,1t Kaar 
Broers en 
Mix 
Leijen 
Peters ma 
�ij pers 
e1 is na 4 
wat! 

l4,j2182 

i 2 . 
t 

t 
t 
t 
+ 
1 
1 

De strijd tussen de nrs 1&2 
is gestreden. Ook lsolani 
kon de overwinningsdrng 
van e1·-1:11iet weerstaan. Iso
lani heeft sterke kapborden 
getuige de remises van Beau
mont en Köhler. Opmerkelijk 
is het dat niemand met lege 
handen naar huis ging, Drie 

+ overwinnirlgen + 7 remises! 
ronden nog ongeslagen! Dat belooft 

C6 - tNPS/HWP 2 1 1-7 
de Jóng·P 
Hofman H 
eornel. H 
Grünbauer 
ter Heege 
de Vries 
Louis zoon 
Neuhaus 

0 

0 
0 
0 
0 

R 0 
0 
1 

e6 is op een afgrijselijke 
manier afgeslacht. Onbegrij
pelijk,want ons team bestaat 
toch; niet uit Il kleine" jon
g)'lns. Een wedstrijd om maar 
gauw te vergeten, Bij çle tijd 
controle stond het 0-7; Neu-

· haus hield het hoofd koel en 
kree9 �en 1. De eer is gered. 



BOND( vervolg) 

14.12,82 
C4 - Memo 
Niel en 
Wijchgel H 

4 : 
0 
0 
0 v.Ammers 

Barendregt 0 
Uiterwijk 1 
de Vreeze 1 

·Mug 
Bos 

t 
0 

Neidig t 
Bilderbeek t 

3 

Teamleider Bos seint: 
Volgens mij is C4 zwaarder 
ingedeeld dan C3 in de 2e kl. 
Na de d§bacle . een maand gele
den tegen N,West 2 verloren 
nu weer de 4 kapborden, Van 
Ammers debuteerde na een 
spannende partij met een o. 
Barendregt verloor in de 2e 
zitting en Niel en en vJijchgel 
gaven zonder verder spelen op. 

Neidig dacht de tegenstander in de op�ning 
te overrompelen,ov�rzag ietS en kreeg het 
geofferde stuk niet terug (f). Van de 2 over- j 
winningen was die �an de Vr�eze terecht. 

· 

Uiterwijks tegenstander haalde in gelijke -· . . 
stand de tijdcontrole niet� In het nieuwe 
jaar moeten we vechten om ons in de 2� kl. 
te handhaven, 

9;12.82 
LCK 1 - C3 
Manuri 
Dirks 
Kappelhof 
Deken W, 
Balder 
Tybout 
Knop 
v.Schie 
Bos· 
Uiterwijk 

.!. 2 
0 
0 
1 
t 
1 
0 
0 
t 
1 

5t-4t 
Toen we afbraken met 4-4 zag 
het er uit,d�t 'een 5-S te ha
len was. Dirks stond wel ver
loren, maar Balder stond beter. 
Hij gaf helaas een pion weg 
en moest met een f genoegen 
nemen, Dat betekende de n·e
derlaag, C3 moest met drie 
invall.ers ·spelen, LCK ··was . 
toch wel te kloppen geweest, 
dachten we, Maar ja,1t liep 

heel anders, Ook voor C3 twee nederlagen 
achter elkaar! 

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

s T A N D E 
erom!klasse 
1 • Caissa 1 
2, Isolani 
3, DES/WGM 
4, V/\S/ ASC 

3 
a 

N 

4-8 
4-6 
4-4 
4-4 

5, Tal 2 4-3 
6, A1veen 2 4-3 
7;-vi�t�;ç-1---3:2 
B. A.1veen 3 3-0 

Een riahte positie 
voor C1. Komende teg�n� 
standers zijn nog: 

/\'veen 2 
Tal 2 
A 'veen 3 

En al zijn dat de nrs, 
5,6 en 8 • • •  oppassen 
blijft de boödschap! 

1e klasse,� 
1 • Memo 3 
2, Amstel 
3. Caissa 2 
4, de Pion 1 

3-6 C2 moest Memo 3 laten 
3-6 voorg�an. Memo 3 is een 
3-4 oersterk team. 
3-3 C2 heeft nr, 1 , 7 en 8. 

5, Pegasu� 1 3-3 
6, Tal 4 3-1 
7�-i'iëG-î------3:1 
8, V115/f,5C.4 3-0 

gehRd. Er wacht dus nog 
een ste.vig program. 
Vooral de strijd tegen. 
Amstel .t is belangrijk.! 
Jonkman

. 
moet dit team . 

helaas wegens werkomstandigheden verlaten. 

2e klasse c 
1 • ENPS/HWP._ 1 3-5 
2, N'.dam 2 3-5 
3, US 3 3-4 . . 
4, LCK 1 3-4 
5. TOZ 1 3-3 
6, Caissa 3 3-2 
7. Tal 5 3-1 
g;-rrü5Iëëm-z-�:a 

2e klasse D 
1 • N,West 2 3-5 
2, Memo 4 3-5 
3. Landsmeer1 3-5 
4, Proqleem 1 3-"3 
5, ,;mstel 2 3-2 
6, ODI 1 3-2 

3e klasse B 
1 • Caissa 5 3-6 
2. O/Toren 1 2-4 
3, DOS 3 3-4 
4, /\m/toren 2-2 
5, Tal 7 2-2 
6, Amroba ·2 3-2 
7, Isolani 3 2-0 
a;-roz-z------�=n 

4e klasse c 

1 • ENPS/HVIP 2 3-6 
2, l\lmere 2 2-4 
3, Isolani 6 2-2 
4, Nee re ba 2 . 2-2 
5, Caissa 6 3-2 

-6. DOS 4 3-2 
7, US 5 3-2 
a�-Ässv-1-----2:0 

Onze prognose voor C3 
aa� het begin van het 

s9izoen was zeer gunstig • 

Ho� heel anders is dit. 
·ge�ordenJ Het wordt toch 
we.\, oppassen nu! 

Ook hier helaas -gevaar! 
Weliswaar zijn de sterk-
sten reeds bestreden, 
maar een 100% inzet van 
ons team is dringend 
gewenst! 

Een prachtplaats voor C5 
1�lleen O/Toren 1 kan nog 
gelijk komen, Op 1 8 jari. 
krijgen 1tJe dat team op 
bezoek. We verwachten 'n 
krachttoer van C5, 

C6 moet 'zich toch kunnen 
handhaven. De zware neder
laag tegen no. 1 moet in 
de komende wedstrijd tegen 
Necreba 2 ''gewroken'• war-

. den. 



5 T A N D E N (vervolg) ============::::= 

4e klasse D • 

1. Victory 2 
2. Pegasus 3 
30 Almere 3 
40 Caissa 7 
50 N.West 3 
60 PCB 3 
7; DCG 4 
80 DDI 2 

3-6 
3-4 
3-4 
3-3 
3-2 
3-2 
3-2 
3-1 

3e klasse A �jeugd 
1.-caissa 1 4-8 
2. Amstel 5 4-B 
3• DOS 3 4-4 
4 • Almere 1 4-4 
5. Komeet 2 4-2 
60 A'veen 4 4-2 
7, Isolani 1 4-2 
80 We�sp 2 4-0 

-· - � - - - - - - -

C7 als ·middenmoter; hele
maal niet gek, No, 2 en 
3 hebben we al gehad • .  

Victory is de laatste. 
tegenstander, We ver
wachten, dat C7 nog wel -�: 

wat punten verzamelt. 

3e klasse �-jeugd 
1 , \foesp 1 4-8 
2, Donnër 1 4-7 
3. Caisaa 2 4-6 
40 A1veen 6 4-5 
5. Tal 2 4-2 
6, Chaturanga 2 4-2 
7, Almere 2 4-2 
80 DWV 2 4-0 

-·-·-

BESTUURSMEDEDELINGEN 

A G E N D A ==:::======== 
dinsdag 4 jan, 
dinsdag 11 jan, 

·dinsdag 18 jan, 

dinsdag 25 jan, 

dinsdag feb, 

dond,dag 3 feb, 
masiidag 
dinsdag 
dinSdag 

7 feb, 
8 feb, 

15 feb, 

Pegasus-Caissa (SGA-beker} 
C1-jeugd - Amstel 5 
C2-jeugd - Tal 2 
de Pion 1 - C2 

·es - Oosten/Toren 
Caissa-A1veen(KNSB�beker} 

(waarschijnlijk} 
C3 Tal 5 
C7 - l,,\fost 3 
C4 - QCG 2 
C6 Necreba 2 
Donner 1- C2-jeugd 
DOS 3 - C1-jeugd 
C1 - A 1 veen 3 
C2 - .�mstel 1 
Tal 7 - C5 

dond,à�g 17 feb; PCB 3 - C7 
m�dnd�g' 21 'feb, N1dam 2 - C3 
dond,dag 24 feb, Isolani 6 - C6 

Nieuwe leden: Wouter de Vries - J,E,Vlaming - mw. e;D,Go - C,H,de Jong - C,Knecht 

jeugd: Marc van Russem - D�eder�k y.Rapp�rd 

Het aantal leden,inclusief de jeugd, is 156 

De penningmeesteresse deelt mede, dat---hët -2e kwartaal al 28 dagen oud is; nog niet iedereen 
heeft de 2e termijn voldaan·,· Wilt u dit spoedig rechttrekken? 

� - -- - - - - - - - ·- - - - - - - -

Bi i het_ afbreken van een partij. 

- � . 

Wanneer in een baÖdswedstriid moet worden .afgebroken�wordt op de iiigevulde enveloppe aan
gegeven de datum van voortzetting. Vergee1; dat niet, Voorts zetten beide spelers op de 
achterkant van de enveloppe .. hun ·handteken�ng, ... - - -

Neem altijd het telefoonnummer van de tegenstander op. Kom je thuis tot de ontdekking,dat 
je stand waard is om op te geven;heb-da� de beleefdheid die tegenstander te bellen. 
We schrijven dit, omdat het i_n november geqLOurd is, dat ,ee.n tegenstander uit Badhoevedorp 

·.naar ons clubla'kaal kwam om _.te horen,dat c(e Caissa-speler opgaf, Dat is t�gen all·e fatsoen, 
Heeft de tegenstander geen 1;1'lefoon,bel da,n de w,l, van de club· van de tegonstander,mis
schien kan die de man bereik�n. 

Dok bij het afbreken. van een· partij in de 't:lubcompetitie is het gewenst om· de datum van 
voortzetting te vermelden. D�

_.
t _ _  vo.o;r�n�t' .een� langdurig uitstel van de voortzetting en t.evens 

een opllllnhoping van afgebroken partijén,di·e de st?nd scheeftrekken. 
- - - - - - - - -· - - - -· -

Het bestuur wenst ere-leden leden vrienden en bekenden een voortreffelijk 1983 toe! 



1ijgew.t/m 21.12 
1. Ignacia 2765 
2. Broersen 1990 
3. de 11Ecluse1981 
4. Köhler 1955 
5. Nusink M 1948 
6. Petersma 1944 
7. Martinez 1885 
8. Kukk . 1834 

11. Mix 
12. Leijen 
13. Uiterwyk 

1. Deken VJ. 
15. Leito 
16. de Vos C 
17. v0Dij.k 
18. Roos 
19. v. 't Kaar 
20. Nobel 

1820 
1770 
1755 
17.43 
1740 
1680 
1655 
161 3 
1 611 
1606 

�------------------

21. v;Riessen 1605 
22. Bult . 1594 
23. v.Hulst 1583 
24. Amanoddin 1578 
25. Dirks 1574 
26. Pijpers 1573 
27. de Jong P. 1567 
28. Nusink A. 1556 
29. Balder 1529 
30. v.Steden • 1487 

31. v.Meurs 1482 
32; de Vos S. 1468 
33. Hofman P. 1427 
34. Koppelhof 1417 
35. Deken P. 1415 
36. Manuii· 1392 
37. Vega 1382 
38. Eisses 1365 
39. Wijchgel H.1356 
40. Meijer 1322 
-�-----------------
41. Bilderbeek 1317 
42. Tybout 1312 
430 Min 1296 
440 Nielen 1292 
45. Mug ·1285 
46. Manoehoetoe1260 
47. Mowitz 1254 
48. Dierckx. 1215 
49. Knop 1202 
50, de Vries W.1198 --------- ---- ------

5). v.Daaleri 
52, v,Ammers 
53. Wol ters 
540 vd Woestyne 
55. Zonjee 
56. Neidig 
57, Or3nje 
58, de Leeuwe 

59. Martens 
60, Smit 
61. Borendregt 
62, Kuyper 
63. Frensdorf 

1182 
1176 
11 62 
1154 
114 7 
1145 
1120 
1112 

11 03 
1100 
1099 
1 086 
1078 

64, de Vreeze 1053 
65. Hemmes 1042 
66. Belindong 1040 
--- - ----- -----------
67. Bos 1022 
68. Corneliss.W.1011 
69, Hofmari H. 981 
70. Post 980 
71. Matthias 964 
72. v,d,Veen. 951 
73, v.Dommelen 947 
74. Brachthuiz.M.942 

15, 
76, 
77. 
78. 
79, 

Braaf 
Rijke 

941 
934 

GrUnbauer . . •  933 
v.Batenburg 922 
Rietveld 890 

BO, Berkhout 882 
81. Deken A. 876 
82. de Vries R, 853 

83. Knecht 840 
840 Tamboer 839 
85. v.Eijken 838 
86, Cornelis�.H. 826 
87. Neuhaus 824 
88, Venderbosch 820 
89. Huang 809 
90, mw. Deken 791 

91. Silbernberg 766 
92. ter Heege 746 
93 • .  Louiszoon 737 
94, van Kleef 732 
95, de Jong K. 730 
96� Wuck 728 
97. Au€ 719 
98, Snieder .707 

99; v;�.Burg 702 
· 1 OÖ. ,Uberts 698 

101. de Rooy 695 
1 02. van 5chie 682 

1 DJ, l�Ul·I 665 
v.d.Plas 661 
v.d.Vliet 656 
v.d.Berg 654 
de Jong J. 651 
Stigter 651 
Bosschie 627 
mw-;Hogenbo.607 
Hofman M. 596 
5waab 592 
Mettrop 588 
Beukeboom 580 
Eckstein 541 
mw.5toffel525 
Brachth.C.51.4 
ilarts 521 
Koper 513 
mw,lfra�ft 499 
Verstraetn482 
Vlaming 440 
mw.Giesen 414 
v.d.Sluis 407 

ve.rdwenen? 

m,15 CO MM ENT AAR: 

Zo langzamerhand ziJn we 
bijna ailemaal weer op 
ee n vertrouwd plaatsje 
belsnd. I�dringers wor
den beleefd terugverwe-
zen. De Jong P. b.v.,die 
tot grote hoogte was ge
stegen, bivakkeert nu op 
27. 
Zeer goed draaien op dit 
moment: Deken W.,Uiter
wijk,de Vos C. Hofman P. 
Vo.n de nieuwélingen val
len de resultaten op van 
Dierckx,Wolters,v.Ammers, 
Wouter de Vries, terwijl 
junior Aldo v.d.Woestijne 
hoge ogen gooit (54). 
Junior Martens valt na 

Goed in de race liggen 
ook: Min,Bilderbeek.en 

We memoreren nog eens voor de nieuwelingen, 
d�t meespelen in de Bondscompetitie ook· pun

.. :t;:. �-D qp.1-e_v_�_;çt. J...Q __ qn_s clubcompeti tiereglement 
kunt u daorfuver lezen. Wie zo'n reglement 
niet bezit,kan er bij de w.l. §�n yragen. 

We zijn bijna op de helft van de clubcorn
petitie. Op 3 mei wordt de laatste bond�
wedstrijd gespeeld en dus ook de laatste 
ronde van de clubcompetitie. Dat betekent, 
dat we dit jaar 32 ronden spelen. De stand 
hiernaast geeft dw stand na de 14e ronde 
aan. 

Wïe aan -een ei-ndspürt· derikt,moet ni-et te 
lang wat:hten ! 



6 
Eerst een woo�d van welkom tot onze nieuwe jeugdleden;er zijn 
er de af,ge,lop.en week vier bijgekomen. Het verloop is erg ge
ring, een. g.oed. teken. Ook. de sfeer bij de jeugd is prima. Er 
zitten w.el. eeri paar druktemakers bij, maar ja, kinderen zijn kin-
de�ren. Ze moe.;ten· op sc"tlool de hele dag rustig e:n braaf zijn, 

.f?en beetje uitra'.Zen mag wel. Alleen • • •  p,robeer \vo:t rekening te houden met -anderen,want 
schaken is en blijft een denksport en cl.enken kuri je:· alleen maar,3ls het in je omgeving 
rusti9 is. 

·De jeugdkommis_sie is u_itgsbreid met fl n;i.euwe begeleiders t.w.· de vi"rvoudig clubkampioen 
en erkend schaakinstrukteur Oskar I gnnc;i.a en Arom Köhler,�én van äe spelers van C1. Het 

.
is de bedoelingdat deze twee schaakonde;i:richt gaan geven voor de opleiding voor schaak
�iploma's. Jullie moeten zelf ook het schaakboek regelmatig inkijken. Kijk ook eens naar 
de schaaklessen op de t.v, en speel je eigen partijen na. Van je l'outen leer je het meestl 

·Van de interne competitie zie je hieronder de stand: na 3 ronden. bok de externe competitie 
vergeten we niet. Het 1e jeugdteam doet. het erg goed,4 gespeeld,4.gewonnen. De wedstrijd 
tegen de Amstel 5 op 11 januari is erg belangrijk • . Bij winst make� we goede kansen op het ' 
kampibenschap. Houcl wel je zenuwen in bedwang. Ket---2-e doet het· ook goed,4 gespeeid,3 gewon

.n�n. We·- ziJn n9g ni_�t .kansloos maa.r� moeten dan in;f8bruari wel winnen van Donner 1 • 

Interne competitie 
stand: 

1 • Marco ·V 3f 
2. Micha L. 3f 
3, Herman 3 
4. Frank zt 

5 • .  Robbert 2 
6. Randolph 2 
7. Micha P. 2 
s. Frits 2 
9. Morjan 1t 

1 o. Nikos H 
.11 • Micha 5 H 
12. Diederik 1 
13. Paul 5 1 
14. Mç:i1.,.1rice 5 1 
15. Patrick 1 
16. Bara 1 
17 .• Johan 1 
18. Luc 1 
19. fyla re 1 
20. Eugi!Jne t 
21. Geronimo. 0 
22; Teun 0 
23. Ren. � 0 

Partij van Robbert: 
·.·· 

. : . 

' Ja,wie
. 

had gedacht dat Marco aan kop zou gaan. Robbert op de 5e plaats. 
Paul 5wirc . heeft de' o.nderlinge strijd met nie�weling Diederik gewonnen. 
Maar we zijn nàg'maä� pas begonnen met de nie�we competitie. Patrick . 
H. is· .een bezig'·baasje;hij korfbalt en s�h;akt op dezelfde dag. Terug 
van het: korfballen i'ent hij naar de schaak�lub. En dan maar zeggen; dat 
de j eu9:<f 9-een ·f.Üt- m-èer. heeft·�·-· M�r� -�0-o-k een· ni�uweling, is zeer enthou- · 

siast. Houden .zo·_! Teun en Reil� • • •  moed hauden,we zijn nog maar pas ge-· 
start. 

Externe competitiè 
Almere 1 - C1 : 1f-.3f Een mooie overwinning voor C1. Lur en Frits waren 

het eerst klaar,Randolph had volge•s.de w.l. van 
Almere te maken met het grootste talent van ;Umere. Hij 
verloor dan ook kansloos. In het eindspel stonden Harry 
en_ Micha verloren.-'.Maar zie,vr�üwe Fortuna hielp ons 'n 
handje. Harry kon nog net remise maken en Micha won 
zel.fs. · De wonderen zijn d� w�reld nog niet uit! 

Micha L 
.

. 1 
Harry J 
Frits M 
Luc v.B 
Randolph 

t 
1 
1 
0 

Almere II - Caissa I I: 0-5 Een�daverende �ege van het 2e • • • •  5-0. 
Robbert won in,6 zetten;deze partij is. 

het publiceren waard; volgens �ij kunnen diverse senior
leden van Caissa hier wat van �eren. Frank deed wat van 
hem verwacht werd en won alweer (score 1DO%).Ook Herman 
Marjan en Marco toonden aari· dat ·ae Caissajeugd toch be
duidend ·beter is gean �pelen. �i waren we een uur lateD 

Frank 1 
Herman 
M?rjan 
Marco V 
Robbert 

J 
1 
1 
1 

thuis dan voorzien was . .... het was een daverende avond·! 

1. e2-e4 e7 - e5 2. Lf1 c4 ; LfB - cói_ 3, Dd1-f3 PgB - h6 
4. d2-d4 e5xd4 . 5. Lc1Xh6 ; _g7xh6 6. D.f3xf7 mat. 

Partij van Luc: 1. e2-e4; e7-e5 2,Pg1-f3;.Pb8-c6 3�Pb1-c3; PgB-f6 · 4.Lf1-c4; h7-h6 
5.d2-d3; d7-d6 6.Lc1-e3 ;Lc8-g4 7. h2-h3' ;Lg4xf3 B. Dd1xf3 ;Lf8-e'7 9.Lc4-b5; Dd8-d7 
18.Pc3-d5; 0-0-0 11. Ll:l5xc6; b7xc6 12.Pd5xf6; Le7xf6 13_.Le\ilx.a7 .;tn�c5 14. d3-d4 ; e5xd4. 
15. e4-e5; Lf6xe5 ; Df3-a8 (1 -0) 

(standen in de bands-jeugdcompetitie zie pag. 4) 
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J 
Schaakstudie voor de jeugd 
========================== 

(en wie wset voor wie nog meer) 

HOE VIND IK EEN GOEDE ZET ? (in de opening en in het vroege middenspel) · 

Door me bij elke zet af te vragen: 

A. wat drei�t er? 
a. ik zie dat er iets dreigt . • •  ik zoek een zet die de drsiging tegengaat; 

dan door naar C. 

b. ik zie niet dat er iets dreigt . • . .  ik kijk nogmaals goed . • .  d sn door naar E. 

B. 1. Heb ik minstens é_�n p�on �n .. h_�t. c�n.1:r_1:1m.? 

a. Ja. Ik controleer of de pion(nen) voldoende beschermd xis 
Dan door naar vrr.;iag 2 

b. Nee. Ik kijk welke pion ik naar een centrumveld kan spelen .• 

Dan door naar c .  

2. Heb i k  al gerokeerd? 
a. Ja. dan door naar vraag 3 

(zijn) 

b. Nee; ik rokeer of ik zoek een zet waarmee ik de rokade vb8rbereid. 
Dan door naar C. 

3. Heb ik miJn andere paard en miJn andere loper al in het spel, gebracht? 
a. Ja. Dan door naar vraag 4 

b. Nee. Ik ontwik.ke1 paard of ·loper· in de-richting van het centrum of ik 
bereid de ontwikkeling ervan voor. 
Dan door naar C. 

4. Zijn mijn torens al met elkaar verbonden? 
a, Ja. Dan door naar vraag 5. 
b. Nee, Ik probeer de verbinding van de torens tot stand te brengen (b.v. door 

een zet met de dame) .Dan door nogr C, 

5, Kan ik mijn invloed op het centrum vergroten� 
a. Ja, Ik zie een zet waarmee ik mijn invloed op het centrum v2rgroot (b,v. 

toren op een centrumlijn, pionnenopmars in het centrum). Dan door naar C. 
b, Nee,ik zie geen zet waarmee ik mijn invloed op het centrum vergroot, 

Dan door naar vraag 6. 

6. Welke zwakte(s) heeft mijn tegenstander in zijn stelling? 
a, Ik zie een zwak punt: ik zoek een zet waarmee ik dat zw�kke punt ga bezetten 

of ga aanvallen. Dan door naar C, 

b, ik zie geen zwak punt: ik schaak tegen de wereldkampioen of ik heb niet gded 
gekeken. Ik kijk nog eens goed n•ar de stelling. Dan door naor C. 

C. Krijgt mijn tegenstander plotseling kansen door de zet die ik van plan ben te doen? 
Voordat ik mijn zet uitvoer,moet ik er zeker van zijn dat mijn tegenstander geen 
onverwachte mogelijkheden krijgt door mijn zet (zoals een plotsalinge mat
dreiging, 'n vork, 'n 1-::lstige penning,enz.) 
Als ik meen dat alles veilig is doe ik de zet,die ik van plan ben te doen. 
Als de zaak niet veilig is, zoek ik een andere zet. Ik ga dan terug naar het 
punt waar ik gebleven was. 

(vervolg pag. B) 
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Samenvatting van pag, 7 

Kopij 

A, kijken naar de stelling van je tegenstander 

B. De eigen stand v.erbetereh 
Pion in het centrum brengen 
Rokeren 
Paarden en lopers ontwikkelen 
Torens met elkaar verbinden 
Invloed op het centrum vergroten 
Zwaktes bij de tegenstander opsporen 

C. De eigen zet controleren 

Bewaar de pag. 7 en B en 
lees de wijze raad�die gegeven 
Wordt vaak door. 

De redaktie wil graag weer over interessante uitgewerkte partijen besch�kken, 
Er is niets meer in portefeuille. 

Dok kopij van andere aard is welkom! 

0 ja, u 
0 ja, u 
Mik dan 

weet 
weet 
niet 

toch, dat wij gewend zijn voor we huiswaarts· gaan onze spullen op te bergen. 
toch,dat er een bordenplank, een stukken-plank-en 3 klokken-planken zijn, 
alles door elkaar. 

0 ja, u weet toch,dat u niets van d8 8llerbovenste plank mag aanraken. D�t is het domein 
van onze Paula,de materiaaldame! 
- - - - - - - - - - - - - - - - -

drukwerk 

s.V.Caissa 
ir, de Vas�ystraat 12 
1755 NC Petten 

- ·- - - - - - - -

dhr / mw 


