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Mijn vraag om kopij is niet onbeantwoi;i;cd.)J.�:9.leyen. Ik kreeg kopij van ons erelid Broersma, 
van Barendregt en van Matthias • .  rEr .. was .ruimte voor. het .artikel -"Spreken is zilver • • • • • • • 11 . . . . -· .. .' . . ' . ...: .... -�- .. " ... . .. .. .. " ·- .. . " ...• ····· . . . ' . . . ' . 

van Matthias en voor ·c!El=t van fü:irendregtï:.!'D.e. monn,irk- ··rB;n ,pe· duiV:e.J,.I'. :Over het laatste artikel 
op pag. 8 een opmerking,. In de opgeg.even · s'téil�ng ,s:i;_pat"pr.içlui,cjelijk afgedrukt de plaats 
van het 2� zwarts paard. Dat moet zijn: Ph1.\ Misschien zult u als u de partij t�ssen de 
monnik en .de duivel ga.at na:spelen,a�n het'.:s1ot denken: ?????? Voer dan wél de laatste ·ma:t
zet uit .en. kijk naar de figuur, die op het bord str;iat. Aan de scrib�riten· Matthia·s· en Baren.;. 
dregt onze dank. De �tukjes. vari onze vriend

.
]rbersma komen nat�urlijk ook t.z.t. aa� bod� 

• • � .,. �·. � . f 1 
I� dit ·nummer weer we.dstrijdverslagen. C1. s.peelde de Se wedstrijd en won weer/ Prima t · · 
Caissa· 1 zit op rozen,zegt het bondsblad De Band. Elders hierover meer. C2 en C3 zij� het (�)e.chte p:ad kwijt. Na de voortre,ffelij ke _st�;i;:t ging het bergafwaarts. En met welke· verwach
tingen zijn we gestart? C4 moet op 1 feb. i�elen,we wachten even af. CS staat in de ont
moeting teige

.
n no. 2 . .o�·sten/îor13n 1. ,op 4t'.'"4t .• . Jéjn 'Meïj er brak af met 2 pi�nnsn achter. Ka.n 

hif er . toch nog eeli re�iS!=J, ult13leps:n?'. C6 .,�n'· CT' zijn ÇJOk. wat van .sia·g ·. Bij de jeugd stevsrit 
. . . . . 1 "1 . . ' ' ". • . . . . ·' . hst 1'e .t:sam regelrecht op het kampiëienschap af. No. 2 werd met ·4-1' ·t·er.uggSwswn.· . . . . . . . . ' 

In de clubcompetitis hebben we de 2De.ronds ac�ter.de rug. Jammer,dat· er zo�weinig. va�rt 
zit in het uitspelen van afgebroken part,ij,en:. Er z;i,jn .er al weer meer dan 201! De opkomst 
op de clubavonden is eno:r:m .. gof3d• Het'· :r:êë.·��d."van ak;biev.en op éé.n avond sta'at nu op 106 !'" 
Op. het moment,waarop. i.k :dit stûkje".Üittik

.
)1�·bb�n we 1 60 leden, inclusief de je'ugd. · ·  

Uit een krantenverslag . plkten we op, da:t ee;1 aahtal Ca:issa-ers in�espeelçlen in de t;ienkampen 
in Wijk aan Zee, het H�o�ovsntoernooi. O� het prikbord hangt al enige:fijd-�s aankondig�ng 
van de s�rljd · om he� per�-0o�lij� kampicien�rih�p van· de SGÄ. De ih�chrij�in� �luit op. 1� feb. . 

: . . . . .
.
. :-:· . . . . . 

In de l:iekerstrijd brachten '. het in de st·rijd: om· :de Si;:ïA-.bek:er:.moeiz:aam tot de 3e ronde·�. In· 
de st�ijd ·om de K�SB-beker,waarin we de. SGA: verts.genwoçirdigden,gingen we .roemloos ten onder· 
tegen 1 e klasse KNSB-er Amstelveen. Dm .\te:r.rass.ingen te voorkomen stuurde Amstelveen 4 van 
zijn sterkste spelers, waaronder( de 19.,:.jarige jeugdkampioen van de SGA Piet Peelen. 
Tenslotte: Caissa· gaat met '�en team je�·gà 't/m 19 jaar deelnemen aan een aparte competitie. 
1s ronde: 21 feb. DDS-Caissa ; 1S mrt.Caissa-Tal 7 april: Isolani-Caissa. Zie verder 
ons prikbord. Er zijn 6 deelnemende verenigingen;er worden dus S ronden gespéeld. 



14"1.81! 
A'veen 2 C1 
Beaunipnt 1 
Köhler O 
Ignaèia t 
Roos 1 
V. 1t Kaar t 
Mix 1 
Broers en 
Leijen 

t 
1 

C1 blijft het goed doen. 
A�veen i vond,dat er 
nodig �unten geoogst 
m6esten �orden,want de 

4-6 positie van dat team 
op de ranglijst is 

niet om te bejubelen. 
Uiteindelijk is het 'n 

team, dat vorig jaar :in ·de 
KNSB speelde. Nu staan 
A'veen 2 en 3 broederlijk 
naast elka�r op de onder
ste plaatsen in de promo
tieklasse. Petersma 

Pij;l8rs 
t 
0 Vier overwinningen, vie� 

remises en 2 nederlagen, 
waarvan ·die van Pijpers erg ongelukkig was. 
Beaumont en Mix hadden vooruit gespeeld0en 
de voorsprong was dus al 2-0� Da� geeft ·'n 
steuntje in de rug. Mix doörhräk z±j.rï :r:e- · 
misereeks. __ ." ...... . . .. "-"" . 
Vijf gespeeld,vijf gewonnen,wat willen we 
nog meer. 
I li' .de .6.e .wedstrijd spelen w's tegen A 1 Veen 
c:lat · onderaan staat. Oppasse'ri is. het parool, 
want ·een kat in nood maakt .rar·e sprongen. 

18.1.83 
Cai�sa - Amstelveen: t-3t . 

KBhler - v;Vdofthujzen 0-1 
Martinez - Peelen 0-1 
Ignacia Kort is t-t 
Rpos Teeuwen 0-1 

Caissa trad hier op voor de SGA in de wed� 
strijden om de KNSB-cup. We lootten tegen . 
Amstelveen,dat boveniri de 1e klasseKNSB 
speelt. Dat· ;; 1 veen niets aï:m het toeval · 
overliet,bewijst de hierboven staande op
stelling van �'veen. Geen kleine jongeri�. 
Toch is de uitslag geflatteerd te noemeh. 
Vooral Martinez en Ignacia stpnden op �en 
gegeven mo�ent goed. Dan komt de routine 
een �oordje meepraten. 
Toch was het meedoen in deze cupronde een 
belevenis apart. Jammer dat we me�een te
gen eep twee klassen hoger spelend team, 
c:lat daar goede kampioenskansen heeft,moes
ten. optornen. 

4. 1 • 83 
Peqasus 
Köhler 
Petersma 
Mix 
Nusink A 

Cai'ssa: 2.:.2 
t Caissa speelde voor de SGA
t cup tegen Pegasus en bijna 

waren we net als vorig jaar 
0 (tegen Almere) uitgeschakeld. 

. ·Na het afbreken stond het 1-1 
Mix won en .Nusink. A . •  _verloor. Er lag bij Pe".' 
����� �eh remiseäanbod voor de partijen aan 
het 1e en 2e bord. Werd dat geaccepteerd.dan 
was de gewonnen partij van Mix aan het 3e 
bord doorslaggevend. 
Na analyse achteraf bleek,dat Köhler kon win
nen en dat Petersma remise kon ·houden. Het 

.kwam .-.nie-t 'tot uitspelen., want -l:leide remise
aè'nbiedingen werden ·door Pegasus geaccepteerd. 

··rn cl-� 3e ro�de speelt Caissa op dinsdag 22/2 
tegs.n:".D-e .A.ffi.&t.en.- 1::Jit Uithoorn. 
Mis'scliiari ·:i's een ·iet.s."st-eviger team van Caissa 
g�W-e.Ji'st, ·�·ant 'De

. 
Ärii'stBi� '!:El:i::-g_ je niet zo maar 

vä-n:-"he:f · hÖ.rd .- ·· " · · . · ' 

18.1.83 
Caissa 5 .... Ooateri/Toren 1 : 4t-4t vl. 
v.Daalen 0 
Hofman .P. 1 
fli]anoeh.oetoe 0 
Meijer af 
Min D. 
Marte.ns 1 
Oranje 1 
Deken k t 
H emmes 0 
Braaf 1 

De strijd tussen de nrs 1 
en 2. Twee partijen wareh 
vooLuit gespeeld en we keken 
bij de aanvang aan teg�n 'n 
arihterstand van 2-0. Ër werd 
behoorlijk geknokt en dat 
leverde vier énen op. Daarby 
de remise van Deken A. le
vert 41 punt op. Meijer bra( 
af ; hij sta.at twee pionnen 
acht�r en dat zijn dubbel

jJ'iorihen. Zijn hqiswer.k zal t'och een t punt 
moeten opleveren,willen we de koppositie 
handhaven. Op 8 feb. wordt deze partij uit
gespeeld. 
18. 1.83 
de Pion 1 
Nusink A 
Petersma 
Nusink M 
Kurk· 
Vega 
Bald'er 
Wijchgel H 

.. Manuri 
van Hul.st 
Deken w. 

- C2 
0 
J_ 
2 

0 
. 1 
t 
J_ 
2 

. j_ 
2 

o_ 
t· 
0 

6t-34 
c2· spe�lde met 4 invallers. 
Nusink A ging door de klok. 
De �nig�1die een 1 kon no
teren was Kurk. Voeg daar 
5 r��ises bij. De Pion had 
.niet op een overwinning ge
r�kend, maar dit verzwakte 
team was als een lam! 
Een wedstrijd om maar gauw 
te vergeten. 



·-· ·· · BOND - verval_[ 

•\ 2 5 .1 • 83 
C7 - N.West 
v.Batenburg 
v.·d.Veen 
Dierckx 
5waab 
Wolters 
Huang 
mw.Deken 
Rijke 

25 :1 . 83 

3: 
0 
0 

af· 
0 
� 
1 
0 
0 

1-6 vl. 
Nieuw West is vrij'.sterk,dat 
wisten we. Maar al d�e nul
len • • •  dat zit toch niet 
lekker. Volg5nde ·keer m�ar 
een trai�ihgskamp in Wass�- · 
naar. Huang was de enig�jdi� 
een 1 binnenhaalde, Bieickx :· 

brak af. Verder ��n wed-· 
strijd om maar gauw te �er-
geten. 

C3 - Tal 5: 6-4 
Dirks 

\, ; Vos C. 
de Vos 5. 
Niel en 
Manuri 
Eisses 
v.M:eurs 
Uiterwijk 
Knap 
v.5chie 

1. 2.,83 

0 
t 
1 
1 
1 
0 
i. 
2 

1 
1 
0 

Vijf overwinningen, twee .re
mises en 3 nullen was. vol� 
doend; om �e wedstrijd te 
winnen.De 0 van· .Iiirks zlt ons . . . . , 
niet zo lekker.Hij kan beter. 
De 5 invalleDs (j�mme�,�aa� . 

waar) scoorden 3t punt�K�op .. · 
vond het hoog tijd. om e�ns te 
·winnen en deed d�t ·ook,_ Van 
Schie is nog 0an �lag.t3 li�t 
nu in de ranglijst iets \1ei'.:.. 
lig er. 

C6 - Necreffi.s._2: 3t-4t 
de,Jnng P. 1 Na een 2-0 achters��hd zag de 
GrDnbauer 0 toestand er niet vrolij� uit. 
Cornel:iss H ·1 To ch krabbelde- C6 weer wat:

. 
' · · 

Hofman H 0 terug, Het werd een nederlaag 
.,..i"l Vries R 0 weliswaar op ·"het nippertje. 

( ) 1 " '-- �uhaus 2 Ter Heege blijft te .... weinig.:.ir:i"" 
ter He:eg,e. · 0 training. Teamleider Ronald 
Louis-zoon · 1 · de Vries ·had vol•gens de om

standeri de best� ppapi�ren, 
maar mae�t aan hs� slat loch· zijn te�enstan-
der feli"ci teren. 

1.2.83 
C4 - DCG 2 
Nielen 
Hofman P, 
v�Àmmers 
Bai:endregt 
Uiterwijk: 
de Vrèf3ze · 
Mug 
Bos 
Neidig 
Bilderbeek 

5-3 vl 
af Nielen of v.Ammers moeten nog 

0 een t �unt uit h�n a�gebroken 
af partij binnenhal�n cim . de over

� winning,die C4. d�ingend. nodi9 
1 heeft bl��en te. halen. Tot nu 
t toe kregen we 4 ·���n en 2 half 
1 'jes. Uiterwijk biijft l�stig 
1 
t 
0 

punten score8. Hafman P�,die 
op het la�tsie ·mam�nt . moest� 
invallen wa� k��nelljk .daar
v�n z� ges��r�k�e��dat. hij 

een 0 moest incasseren. 

STANDEN ======== 
promotieklasse: 
1o Caissa 1 5 - 10 3� 

·2, Isolani 1· 5 - 8 ?6�-
3. DES/WGM 3 5 - 6 ?� 
4. Tal 2 5 � 5 ��t 
5. Victory 5 - · 4 - ?�t 
6. VAS/ASC 3 5 - 4 22 . 

. 1:--iFvëëïï-z---·--s-=--·r.-22-

s. A 'veen 3 5 - · 0 ."zot···". 

1 e 
·1. 
:2. 
3. 

.si ..• s. Dinsdag speelt C1 ·zijn 6e wedstryd 
�egen • • •  !"''A 'veen 3, na.lest, Maa� op
gf:'.past is het parool! NiErt amçl'at we bang 
zijn voor het kunn�n va� C�1maar een mens 
denkt zo gauw: och,een zacht eitje! 
Isolani speelt tegen A1veen 2 ·! · 
klasse A 
Memo 3 4 8 28 '" 
de Amstel 1 4 8 27f. 
de Pion 1 4 5 '2.2 ... 

4. Pegasus 1 4 5" 20 .. 
5. Caissa 2 4 - 4 · 21 .. 
6. Tal 4 Li. 1 .�··=·rst.:····· 
7:-iJëG"-1------4-:-1�-1:3-t 
B. Vf\S/,C\:<3c 4 4 - o 12+. 

2e 
1. 
2. 
3, 
4. 
5, 
6. 
7. 

C2 is' �ok na9 niet �ei}ig;bestreden moe
ten nag wprden: de'Amstel. 1· - Pegasus 1 
en Tal 4. Wie fluisterde ook weer: aan 
het begin van het seizoen: c2 ·sta�mt 'rci� 
gelrecht naar de prornotieklasse door? 

klasse c 
N 'dmm 2 4 - 7·24f .. 
LCK 1 4 .. 6 23t , ,  
ENPS/HWP1 3 - 5 17 
US 3 3 - 4' 18 
Caissa 3 4 - 4 20.;-· · ·  __ ' . . 
TOZ 1 4 - 3 18 
Tal 5 4 - 1 16 

----------- --- -------, 8, Probleem2 4 - 0 122 

' . ---------------------------------------

Te kibop tegen: elk aannemelijk bod: , . .  _" . . . . .. --··: .... . _" .. - " - ' . .. "- . . . .  ·- -- ·: . .  
Chess Challeriger 1 Ö  model CCX 

.1o:nivesus � zeer·weinig gebruikt 
. nieuwprijs f. 800.� 

=��-��---�-------��-�-�----------------1 ., �; • 



������� (vervolg) 

2e klasse D 
1. Nieuw West 2 4 - 7 27f 
2. Landsmeer 1 4 5 21t 
3. Memo 4 3 5 17 
4. Probleem 3 3 13f 
5. De Amstel 2 3 2 1 6  
6. O D  I 1 3 - 2 1 5 
7. Caissa 4 3 - 2 12· 
ë;-ITëG-2---------3-:-0--7+ 

De wedstrij-d C4 .:.. DCG 2 ·staat · op 5-3 
't Zou toch wel goed zijn,als we met 
het binnenhalen van een t punt deze 
wedstrijd winnen. Hard nodig ook! 

�_êEse .B 
1 • Caissa 5 3 - 6 20 
2. DOS 3 4 - 6 20 
3. O/Toren 1 3 5 20.1. 2 

4. Amst.toren 4 4 22 
5. Amroba 2 4 3 20 
6. Isolani 3 4 2 17 
7. Tal 7 4 2 1 6t 
s:-roz-2---------4-:-2-14 

De wedstrijd C5-0/Toren 1 staat op 
4t-4f. Jan Meijer brak afjje hoort hem 
steunen en zuchten tijdens zijn 
analiseren. Zet 'm op,Jan! 

4e klasse C 
1 • ENPS/HlrJP 2 3 - 6 19 
2. Almere 2 3 6 1 g.1. 

2 

3. Necreba 2 4 6 1 8 
4. Isolani 6 3 2 10 
5. DOS 4 3 2 g.1. 2 

6. US 5 3 2 8 
7. Caissa 6 4 2 1 3 
s:-Ässv-1--------3-:-0---9 

Er dreigt groot gevaar 
4e klasse D 
1 • Victory 2 4 8 22+ 
2. DCG 4 4 - 6 1 6t 
3. N.tfost 3 4 - 4 1Bt 
4. Pegasus 3 4 - 4 17 
5. Almere 3 4 - 4 13t 
6. Caissa 7 4 - 3 1 3 
7. PCB 3 4 - 2 12t 
--------------------------T B. ODI 2 4 - 1 132 

voor C6! 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx_x.xxxxxx 
Er is in dit nummer heiaas g�e��uimte voor 
de gebruikelijke opname van de agenda, Maar 
op het prikbord hangt er één voor het hele 
seizoen. 

. •. �- · ·· · 

Wie de wedstrijdleidor v�aag�- 9f_ h:ij d_e_ pe:-:-. __ 
sitj,.es op dè ranglijst van de Caissa-teams 
had viliorzien krijgt als antwoord: neen! 
Voor Cf heeft dat te maken met de enorme af
gang van Tal 2 en Amstelveen 2. Daarmee he-' 
doelen we niet te �eggen,dat C1 daardoor al
les� maar aan de leiding gaat, C1 is een 
ijzersterk team met een goede inzet. Elders . 
in dit nummer zetten .we uiteen, waarom het 
zo gewenst is, dat C1 als no. 1 eindigt. 
Op paier waren de 3 volgende teams,C2,C3 en 
C4 sterk. Daar is hela;-is weinig ui tgekom-ërî�"· · ·· 
Door zijn werk is v. Dijk praktisch 0niet be'"- . 
schikbaar, Jonkman moest door zijn werk 
voorlopig even afhaken,MotrJitz moe.st a'fhak�n 
en Vega is wat uit vorm. 
[3 moet met teveel inva.llors opereren en 
C'4 doet het minder dan wo verwacht hadden •. 
[5 doet. het leuk! Of er een kampioenschap 
in zit weten we niet. 't Is wel een knokte·ain� 

C 6  en C7 hebben het zwaar te verduren. En 
toch had'den we meer verwacht. 

Het is toch wel gewenst,dat -�� in het 
staartje van de competitie even de tanden 
op elkaar ztten, Iedereen ·heeft er de mond 
vol van,dat Caissa in de middenmoot van de 
cl�bcompetitie zo'n storke brede laag heeft� 
Dat is zo,maar het komt er in de bondscom-
petitie niet uit. Daar zal dus wat aan ge-
daan moeten worden. 

-x-
C1 kameioen?? 
Waarom is het zo belangrijk, dat C1 no. 1 
wordt? Zie pag.40 laatste nummer Schakend 
Nederland. C1 zou dan in poule B komen en 
spelen met SGS 1 - LeiSB en • • •  ·• NHSB 2. Zou-

( 

den we no.2 worden,dan spelen we ook in de. 
promotiecompetitie, maar dan met NHSB 1 erï . 
deze no, 1 is de Koningsclub uit B�r�än; 
Hierin spelen vele grootmeesters in dienst 
van de betonkoning Pagel,die zelfs me�sters 
uit Amerika laat ov�rkomen om. voor de Koning� 
club te spelen! Van de 4 deelnemers promove
ren er 2. Bovendien spelen we in poule B 
tegen clubs in de rayons Utrecht �Leiden, 
Zaandam,terw{jl voor poule Á (als we no, 2 
zouden worden) gestreden most worden tegen 
de kampioen van Friesland en Groningen/Dren
ts ' de KoningsclLlb. 

programma: 8 feb, C1 - A1veen 3 
B mrt. Tal 2 - C1 



1"' . 
Hallo! in d� cl�b6ompetiti8 zijn �e 7 ronden vér. Er zijn 
in die 7e J:onde geern ·s_

.
c::hokkende dingen

. 
gebeurd; een miboie over

winning van Fiank e� ��n van Serge, een nieuwkomer� Patrick won 
ook fraai.P·aul s., toch erg' goed op dreef de laatste t!i.jd, liet 

het wat liggen tegen Frits,maar ja. �: • .  •.F_rits iS 0el •van h
.et eerste teE1fT1, .�i.e _ha.ge ogen 

gooit. Maurice S,wou de eer van de familie redde0 en dat lukte �oor een mooie zege. 
Reneetj e', het _kleine druktemakertj e ,.verloor jamme::r:. genoeg van Geronimo. Ha rry was te st·e�k 
voor Herman.Hikos won keurig van Teun.· R.obert ·ka-n---:<!:.e-ker beter!· "Openingst:hsorie kennen ia 
uitstel

{
end,ma·a� je moet de partij ook ·kunnen �Ü

.
maksn. 

De stand ni 7 ronden is: . . . .  
1. Micha L 6t 6. Luc 4-1- · 11. Serge· 
2. Frank 5t 7. Paul S. 4 12. Michk S 
3. Harry 5 8. Marjah 4 f3. Patdck · 

4." Randolf 5 9• Frits 4 f4'., NiktJ� . 
5. Marco V 4t 10. Maurice 4 1�. Her�ah 

1 6 • Mic'ha P • 

17. Mark 
1 8". R'ob'ert D 
19. Die'deJ::ik 
20.Joh'an 

3 21. Geroriimo 
3 22. Bara 
2f 23. Renee 
2 ·. 24. Teun 
2 25. Eugène 

1.1-
1. 
1. 
t. 
.1. 
2· 

1 / ... �".; • • ·.·. ·,. 
< ) bondswedstri,j den 

Cai,�a11-Jeugd/Amstel 5 
op 11 • •  8:3 . . 
Micha Le uw· · 1 
Harry Ja·sp'ers 
Frits Martens 

1 
î 

Luc.v.Beuz8kom 1 
Randolf Wannee 0 

.. uitslag 4-i 

Caissç:i.-i-.j e'ugd/Tal 2 
. Op 11�1 �:äj· .: ... :. '··.:· ." . . . .. . 
Fra,nk vd Vinden 0 

0 
Marjan Brom'":.. 0 
JViarco ve·r.vo�rt 1 

· . . . \ .  

. Grote ·klasse van het 1e team; dat ri�ki 
nsar ,se� J<�mp.ioi;3ns�h�,p ;. maar verko.op de' 
huid . niet �·o:o·r. · de beer. geschot.e� is. e 
Ma��, w·�· -�-�.��e�·· van n�.:-2 .' Ik moet nog 
dit y��\Tleiden.: denk �;. om, noteren is' . : .. . , . , . . 

Bora Isik 
ui·tslág 1-i 

. verp.1,_:Lcht,; dpt, is gee')�r�gel van mij, 
0 : ; :; · ,. · . maa r  ·v9r .de, Bpnd. AlEl""j"è".niët · nati::ert . . :·;::·." . . ".ë ri·-ï:ïë"'""""të gen st.�nêl er prÓ.'tE�s teert , kun n 8 n 

. we die p:artij verliez.en •. Al met al een 
, pracht .ov�r�i�ning voq:c:: ons! : 

En nu het 2e· jeugdteam. Fr·ankïe he b ·· îk · eèn rèkord �ien b:r:e·!<�n, zo: snel mogel.ij k zetten en 
zo min mog·elij k nadenken·. Frank· heeft :talent g-enoeg, is -�_én· v.an pe beste. schakers, maar . 
neei;nt het allemaal t e  makkelijk. · He.rman=dito met•· een s�er.retje.Marjan i;s erg serieus,een: 
foutje kan ieder�en maken. Bara deed haa'!' best ,.maar was ,w9t,.. Z .E:hüwat::htig. Een pluim voor 
Marco Vervoort.Hij speelde rustig en d6ördacht . . en·laa� zich dco� niets van de wijs breng�n • 

�oiets levert · een punt op. · . . . . .. .  ,,. . . .  . . . . . · ··· ·-··· " . . . .. .... - � 

Çaissa 1 heeft nu 5x. gespeeld en 5x ·gewonnen. Dat ·�en je als 1.id. van é�n yan· de···gr·ootste ,. 
clubs van Amsti;irdam aan je stand verplicht!Caissa-jeugd 2 doet het heus niet slecht,maar 
er ·.zijn dit ja9r nog geen promotiekansen-.: Misscfiien kunnen W[:!. straks in het nieuwe seizo�n 
met 3 teams gaan meedraaien; er zijn wel�problemenivo9rnamelijk in het vervoer op avonden 
w�arop we moeten uitspelen� We zullen proberen er· een mouw �ao.te passen! 

Sucëes, allemaal! 

Bestuursmededelingen 
nieuwe leden: A.Fauzi - D. Leviathan - R •. P. H.Paardenkooper (terug · �an weggeweest) 

S.A.van 't'Hof - J.H.�chouten - E.Evangelista - E;Woesthof{ .� 

Geboren ·: 

Teun Oos.�erba_an9adsp) . - Geronimo Wattiniena ( �dsp) 
.
. : -:allemaal welkom! 

t�ristina Maria Pauliria Dirks 
Anneke dè Vos·ivad�r de Vos S) beide ouderparen, on�e ·f�licitatiès ! ! ! ·. · 

QQ..22 feb'ruari wordt de".2e uitspeela�ondl1·gehoud·en. De· d'Jbb'orn}j:s·t-itie sta�t dan stil.All:eri 
di

.
e afgebroken pa�tijen .h�b.q_en, hijgen bericht. Wie ges� áfgel::irok�n part.ij heeft kan mee.: 

doen a_an poule-wedstrijd.en (p�rtfj.e�· van. 2x25 minuten) ···:· · -: � · .  : 
·· 

. . . . .' . . . .. , . . . 
Caissa speelt voor de 3e ±ond� SGA�c�p thuis tegen De Amat�l{Ûithöo�n) op 22 februari :·. 



bijgewerkt t/m 1 feb, 
1.Ignacia 3337 
2.Köhler 2884 
3.Petersma 2711· 
4.Mix 2690 
5.Kurk 2654 
6.de l'Ecluse 2601 
1;Bult 2596 
8.Broersen 2514 

11 .·Uit erw .i;;..:.j.:_k __ .:::2� 4...!.. 6�8 
12.'Nusink M 2396 
13.Nobel 2386 
14.v.Dijk 2377 
15.Dirks 2363 
16.Martinez 2361 
17.Evangelista 2340 
18.v."'t Kaar 2336 
19.Roos i276 
20.Pijpers 2211 
21. Le'i to 2273 
22.de Jong P 2232 
23.v.Riessen 2230 
24.v.Hulst 2�09 
25.de Vos S. 2127 
26.Manuri 2114 
27.Leijen ' 2065 
28.Nusink A. 2012 
29.Nielen 1992 
30.Deken W. 1990 
31.Kappelhof 1990 
32.de Vós c.  1987 
3j.Mart8ns 1953 
34.Balder 1943 
35.Barendregt 1939 
36.v.Ammers 1932 
37.Mug 1899 
38.Hofman P. 1892 
39. Fa uzi 1892 
40.v.Meurs· 1870 
41.Vega 1864 
42.Deken P� 1810 
43�Knop 1800 
44.Manoehoetoe 1790 
45.v.-steden 1770 
46.Eisse.s 1749 
47.Zonjee 1707 
48.Meijer 1692 
49.Leviathan 1669 
50.Bos 1668 

51.Dierckx 
52. Tybout:. 
53.Kuyper 
54. :E)ilderbeek 
55.de Vries W. 
56. Min 
57.Dranje 
58,Br!laf 
59.v.Daalen 
60,GrünbaueJ:: 
61.Balindong 
62.Fr�nsdorf 
63,v.cj.Woestyne 
64.Nej,dig 
65.Wo],ters 
66.de .Vreeze 
67.Deken A. 
68. CornelissenW 
69.v.Dommelen 
70. C nunel.isse.nH 
71.Tamboer 
72. de Leeuw'e 
7,3.v.d.Veen 
74.Hof.man H 

1627 
1623 
1622 

·1597 
1588 
1550 
1533 
1533 
1514 
1512 
1501 
1500 
1483 ' 
1482 
1477 ·. 
1471 
1456 
1447 
1441 . 
1416 
1 361 
1344 
1303 
1288 
1286 
1265 
1224 
1 21 5 

75.Hemmes 
76.v.Eijken. 
77 .Knecht 
78.Matthias 
79.Berkhout 
80.Hofman M. 

'· · 11·s-5 

81. Rietveld 
82. v. Batenburg· 
83.Huang 
84. A ui:3 
85,Neuhaus 
86.Rijke 
87.Brachthuiz.M 
88,v.d.Plas 
89.Venderbosch 
90.v.Kleef 
91.v.d,Burg 
92.mw, Deken 
93,Louiszoon 
94 �de ,Vries R. 
95.van 't Hof 
96.van Schie 
97.de Jong J. 
98.Bosschieter 
99,v.d,Vliet 

1 DO. te;r, He
.
ege 

101.fUberts . 
102,Schouten 
1D3.Woesth6ff 
104.Stigter 

11'78 
1165 
1164 
1161 
1147 
1142 
1140 
1138 
11 25 
1120 
111 6 
1094 
1092 
1078 
10(4 
1055 
1028 
1008 

985 
981 
963. 
957 
922 
917 
913 

105.Paardenkooper 904 Ons commentaar: 
106.Koper 898 ============== 

107,Wuck 892 Ignacia nog steeds 

108.de Jong K 875- aan de top,als doet 

109,BrachthuizenC 874 KMler verwo�d�· po-
î1D�Schn8rr 873 gingen het gat te 

î11.mw,Hogenboom 858 verkleinen. :E)ult is 
112.Swaab 842 verschenen in de 
113"Verstraeten 839 top-8. Pas op voor 

114.Leuw 834 die man, Uiterwyk 

115.v,d,Berg 8D2 is in prima vorm. 

• 11'6. de Rooy 784 Roos en Leij e.n moe-
.117 ,Mettnop 762 ten er aan gaan 
.118.mw. K:taft 742 trekken!! Nie.len 

.1 f9 .Beukeboorri 717 begint bij te, komen. 

120.Eckstein 711 Martens is r�nner-up 

121.mw. Stoffel 703 Frensdorf hebben we 

122.Vlaming . 686 enkele weken niet. 

123 .Aarts 651 gezien, ev·eh.al.s onze 

124.mw.'·G�isse·n 6D7 vriend v.d.Vliet. 

.12"5 ."Kalten.schnee 585 Maar wat te zeggen 

126.mw, Hf3rbers 417 van Wuck, Waar zit 
1 27 M · h · die vent? 

.. • ic el de Leeuw 
======�============== Onze nestor,de JongJ 
die o�7 feb, 82 wordt,vierde zijn verjaar
dag met een zege op Paardenkooper,Het doet 
een mens goed,als je ziet hoe hij elke week 
van zijn partijtje schaak geniet. En daar 
voegen we onze vriend Hemmes bij,die maar 

· �en half jaa� achter loopt in leeftijd. 
D�de�in een hevige strijd. Men is daar druk 
bezig elkaar af te maken. 
De enige man,die ongeslagen is in de club
competitie is Hofman M. Hij speelde welis- , 
waar pas 7 keer omdat een Z.D.Azië-reis 

.hem . een poos deed verzuimen. Maar knap is 
het! 
We missen al een poos onze vriend Kuyper, 
die huffisarrest heeft omdat zijn gezond
heidstoestand niet "je dat" is, We wensen 
hem een spoedige terugkeer.toe! 
Ongerust zijn we over het grote aantal af
gebro�en partije�. �eito ���ft er zelfs 4, 
Er wordt te weinig gedaan aan een vlotte 
afwer��ng van die partij�n : Op 22 februari 
staat de clubcompetitie stil. Dat wordt 
de 2e u�tspesldag Van afg�br�keh partijen• 
A�len,die da�r bij betrokken zijn,krygen 
h�f:':)rover een s_tenciJ. thuis in de week veJe:Jr 
de 22e. Wie geen�fgebr&ken partij heeft, 
kan meedoen aan een �ezellige wedstriJ'd 
w b 

' '  • 
e he ben er nu 20 ronden opzitten wie nog 

t" "l" 
' 

wa wi . moet nu gaan aanpakken! 
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. . . . . . . . . ·. . ·. . ·. . . ·. . ' ." .. � ;: - ' : :] . ' . . . . ' . : h·" 
Voórdat ik me bij Caissa aansloot wàs· · schaken ·voor .r,ri � J· ,eç:m ·leuk. :sp�llet;j s. Eens pe'.!>. 14 da""'., f?c· ., 
gen sp�·ë1ê!·a ik:·rnef mijn bûui'man. Een keur ·van versJ1aper:Lngen binner!: �andhereik:, �e.li z.àèht . ,: 
kallbeÏen:cl· rnuz:i.ekj'e' ·o·p de a·ëht'ergrong. B'riljaht.8 p-i:i'r°Ü.j en ontrolden. z.l.ch over ).;�t g"el:?lokte 
triplex,want blunders )Narden altijd teniet gedaan do-ó:;pda:t men. Mn of meer ·te.�{ét:i;1if6cht te:... 
rugnemen.Dok was het gewoonte om de tegenstander 1e �ij�en;op�ffiogelijke . sterk�;zet�en •

. 
Er 

we1:-,sJ.i:.sJ\:1·S··;,ve1;ll.afgfJpraat, t ijdens die pai:-tiJen; Z,fj het: 0a�k o�er andere zaken dan" Èrchak
.
eni 

N�13.b:tf3Y.�eden. mèt 
,
· ee. n spe,elfrekwentie van eens per 2 weken kwam ik me bij Caif�,a rnelden. 

Wat ee;r;i'i)te:rschil: ! Een. schaa.kpartij . ble.e� bij na' .1.e;t.s compleet anders dan een spelletje 
schaF!.�-: .. .gximmig. gefronste ge,zichte[i ·, nerveus gef:Ï-u.n:nik aan haren·, �oelbare spanning "En' ûf 
blo

.
�d·s��i���! .stil ook� OP'. het .�oor de"x- . t'.lkkehde:: :klokk�FI na. Maar alles went. Een méns past 

: z'.i�h:snel . .-. aan :en .ook · dit s�or:t schake� bl·eek �1n: ·�:1;iar�es. te bez
.
itten. Al blijf ik het

. ' 

vreselijk vinde . . r:i dat bij .r,i-a iedere partij·;·die ·ik tot nu toe speelde door blunders. van m.ij 
o_f.. m.ijn. tegenst?tride.±s bE;isl�l?t ,werd.· En d.at ik nie st!"�ds:: moet inhouden niet tijdens een pa;r-

�"tij. te praten. · 
1 Nu een· a

·
n�.kdote· ·

�ver d� g·.evolgen . van wél praten t�jdens een. schaakwedst .rijd � Een tragi
kom.;Lschl. mi�i�t·u�rtje . voor twee heren en �isschJen· �.�g wel leerzaam. ook.· Eind november 
spe

.
eÏdi;>

. 
ik: tegen een, andere nieuwkomer. We sp\3elden. wat· . me .elk.aar hadden toegew"_en�t: e·en 

prett·ig·e partij! Het· spelverloop die avond z�t ongetwijfeld vQ;l met weder:z:ïjdse fouten,. 
Na: di;i: 35e zet stond ik er wal: .. V1?.rfomf�·aid

. 
bij. :m"i:it: èen kwa·i:i:teÜ· tegen B"èh

. 
pion açht

.
ér. 

T ��h. bood .ik:-ef-lig��;Lns· besmuikt�rei:nis·a·.-aan ,·il.ia ht>. ik
. 
haat :ä:f.geb�� ken p�rtp.:j �n. \nii t. w�j,g erde 

terecht �n w·a besloten de partij bij n:i)..Jth�is · voo:.rf ·te z�tten. ·· De · steilïLng w�s: : . . ' 
wit: Kg3" Tf2 .:..Td1 - pi " à2;...;c4;.g,3.-g4';...;h3 ::. ; zwa.rt: Kg6.:..!d7-�e6- pL a6-b6-d6-e4-f5.,..h6; 

De andere omgeving waarin nu we°;rdi ge.s'peeld; speelHe; mij · o.nmiddBllijk parten, Na een iriJ.e1-· 
dehde babbel b��stte ik los over de stand. mijn verwac��ingen ov�r het

.
�esuitaat,a�ai�se� 

. 

aktfviteî ten, enz. "Laten we 'm eerst maar even afschaken", zei mijn tei!Jenstander 'nucht.er. 
En zo geschiedde. 36 • • • • • • •  fxg4 37. Td2 - qxh3 38. Txd6 - Txd6 39. Txd6 - Kf5 
40�. Txb6 - Lxc4 41. Txh6 - Lxa2 42, Txa6 - Lc4 43. Ta_5+ - Ke6 44. Kxh3 • • • •  . . 
J?E?�e. vc(r.iant had ik bij huisanalyse al op het bord gehad en ik achtte de resulterentlej1• 
st�il:ihg na 44 • • • • •  "Ld3 remise. "Ik bied weer remise aan",zei ik ,"want volgens mij is· 
dit een technische remise." "Volgens mij is dit technisch gewonnen",sprak mijn tegenstan-

,-. der vol overtuiging. "Maar hoe dan?" vroeg ik weer. "Nou, ik ga met mijn koning naar je 
(_)pion,ruil mijn tqren tegen jouw loper + pion en win. "Maar ik kan toçh altijd de opposi

tie behouden,"zei ik, "Oppositie??? Hoe bedoel je?" 
Ik permitteerde me de vrijheid de klok stil te zetten en begon de principes van de 

oppositie uit te leggen. "Remise dus",besloot ik. mijn verhaal. "Nou,ik wil het toch maar 
even uitspelen",zei wit weer. En een zuc�t onderaru�kend schakelde ik de klok weer in en 
speelde 44 •• ••• • •  Ld3 waarna volgde: 45. Kg3 - Kd6 46. Kf4 - Ke6 47. Te5+ - Kd6 
48. Kf5 - Lb1 49. Tb5 - Ld3 50. Tb4 - Ke7 �J. Ke5 - Kd7 52. Tb7 -:,_Kc 6  53. Tg7 - Lbj 
%�. Ke6 - • • • • • Ik zat wat achteloos te schuiven tot me opeens een lichtije ging branden. 
Een helderrood alarmlampje wel te verstaan. Wanneer de toren nu de d-lijn zou gaan be
zetten was mijn koning te ver van de e-lijn afgesneden �m na de bovengenoemde ruilde oppo
sitie te kunnen nemen! En ik kon er niks tegen doen ook! 54 • • • • • • •  Ld3 55. Tg5 kna1ld7·, · 
was ik wijlen ge�eest) - Lc4+ 56. Ke7 - Ld3 57. Ta5 - Lc4 58. Ta4 - . Kb5 -59. Ta8-Kb4 · 
"Dan ga ik maar op winst spelen", zei ik bloedserieus. ·Een lachertje hatuür;I,ij �,maar, :het · ·X :· 
zet wit wel eindelijk op het goede spoor. 60. Td8 - Ld3 61. Kf6 - Kc5 (e3 is toch niet 
te halen) 62. Td4 - Kc6 63. Kf5 - Kc7 64 Txe4 • • • •  Vol treurn&s vroeg ik me af hoe 
ik 't toch weer zo verkeerd had kunnen doen. Reeds waren sein�n onderweg naar mijn recht"er
hand teneinde mijn koning op één oor te leggen en mijn tegenstander te feliciteren,toen 
deze plotsklaps geschrokken zei: "Je hoeft 'm natuurlijk nog niet te nemen!!! En natuur
lijk 63. Kf5 in plaats van Ke5 is een kapitale blunder en na 64 • • • • •  Kd7 was remise een 
feit. Tot tweemaal toe had de partij een andere wending genomen door gepraat! 



n.� .mon..�.-�r de 
.. ��Av�.t 

Een monnik,die h�rhéaldelijk door duivelse-verleidingen werd��ezocht,b�sloot in zijn � ·  
wanhoop. de dl:JiVel uit te dagen tot ·ê·ên schaa�partij, met de _overeenkomst dat de verliezer 
vo9rg .t)èd het veld::z.ou .ruimen .• Nu was die monnik natuurlij) .niet zo maai een ·snh.akertJe,i, ," 
,IJlaar.ijèjT d61 lrll!Ji�e1 • • • • •  ·�Die: beg.on al met een. sarcastisch lachje: "Jij mag de witte stuk
ken :y.qè±ár;i-igÈ/$f.•rnij de;. zwarte maar" .Het werd al direct na de opening een felle partij, 
wa�Hl:i'::j._r\'·.di:;L-m'�hni•R'56p den duur een paar zware veren moest laten tot de volgende stand be• 
:J:eikt ·.was:: ;. .: \. '- ' " · wi:t: Kc2.-Dd2-Tf3 - Tf6 pi d3-si'1-f2 

.. ,zwárt: Kd7-Dg2-TbB- Tf8-Pe5-PrJ pi d5 
D@ ��nri�� ��eft 2 pionnen �eer,waaronder een(potentieel sterke) vrijpion,maar 2 officie• 
r�n minde�; de.da�e heeft hij no�(dat is Maria),maar zijn eigen koning,(dat is hijzelf) 
sta,t niet bepaald gu�stig. Er dreigt dodelijk TfB-cB en dit ontkrachten door Tf6xf8 
gaat n�et �ege�s Pxf3. Totaal ontmoedigd speelde hij d3-d4,daarmee een opeh ho�izontaal a 
aan Tf3 verschaffend en een eventueel vluchtveld voor d� koning; hij was van pla� na 
Pxf3. zelf met Dh6.mat te driegen - wat nogal kortizchtig was,want zwart komt eerst aan bod. _.,. . . 
De og�n van de d�iv�l schoten vlammen,Hij zag onmiddellijk dat TfB-cB+,Tf3-c3 en straka 
Df1 h��1onherroepelijke einde inluidde,maar hij von� die wending te banaal� Met eèn supe
rieure g�imlach speelde hij Pc4,de witte toren versmadend en de �igen c-lijn blokkerend, 
maa; wei met dre�gingen als Tb2 of Pe3+. De monnik antwoordde na lang nadenken ,een 
scbi�tgebe�.plegend Dh6. Voor het eerst in de p�rtij deed de duivel zijn mond .open: "Dit 
is een histori��h:ogenblik,mijn vriend. Als jij nu mocht zetten had je gewonn�n : Maar ik 
ben aan de.be��t!:Er h�lpt·ie-geen Gqd of Maria meer,je gaat gEforceerd mat in�f.of�T: .. 
zetten'.' .En hij deed: 1 • • • . • • • • Tb2+ De monnik arit'woordde: Kc3. "Goed gekozen�zeï de .düibel, 
j� prefereert d� 71dat is een bijzond�r getal!'_'

.
en hij vervolgde met 2, • • • • •  DxfJ 

3."Txf3 - t�n ·4._ .D�3 - Txe3 5� fxe3 - Pf2 6. �4 - Pxe4 7. Kd3 maar·di;i 7e'.zetjT geeft· 
maf op d2 v�e;de �e �uivel niet uit� �erst nu bemerkte hij waarto� ;zijn t�ots· hem had ver-
leid.Dnder-helSEi ·verwc;insfogen verzwond hij in 't luchtruim� _ _  H.B�:l'.'�:.n.�. r..ia9t.·. ·-· 

:d r u k w e r k · 
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s.v. Caissa 
ir. de Vassystraat 12 
î 755 NC Petten 

dhr. / mw. 


