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Al weer ee� ciubkTan� met een lauwerkran�. Reden? Dok Caissa 5 haalde een kam
pioenschap binnen. Een geschenk, aang�boden door Oosten/Toren, dat zo vriendelijk was�te 

verliezen van Amsteltc�en en dus ook een gesch�hk van AmsteltorenL We 
hadden er echt niet �eer op gerekend. N�tuurlijk, C5 is een leuk team 

';:�j� ::�. ���� ���t�;�f �:;��:: z�::;��=t��j�::::� ;��:e�=�o�:�� 'E!��:::����=� 
anders uit. · · . 

De externe competitie is bijna · ten �inde. De slotwedstrijd speelt C6 op 3 mei tegen US 5. 
Dok de interne competitie loo�t ten ein�e. Op 3 mei spelen we de laatste ronde, de 32e. 
Op het p�ikbord hebben we al enig� weken achtereen bekend gemaakt, dat we het �-�� . 

ëCOEi§NËLSêRAAKKAMPÏDËNSëRAP-vërspëiëii-ëijJ-îö-+-îriiiëI:-
-------------------------�---------------------------� 

Zie elders in dit nummer meer over dit kampioens�hap. 
Op 2 4  mei �- l.aatste ui tspe�ldag van ·afgebroken . partij en, daarna wordt de eindstand opge-
maakt van de clubcompetitie. We hopen, dat velen al voor die datum hun afgebroken partij 
h�bben uitgesp�eld. . 
Op 24 mei stmrt ook de zomercompetit{e. We da�Hten,dat 'er op d� jaaFvergadering geswroken 
was over die zomercornpeti tie. Dat er nieuwe plannen ·zouden komen. van één of meer leden .• 

Maar • • • • we hebben niets . kunnen vinden! 

We memoreren nog even. he.t. l13µk8 resultaat van de .sterkste Caissagroep in de sterkste a-f
deling met allemaal KNSB-teams. Ja,we kunnen er nog wel wat van! 
De Band vertelt ons,dat enkele leden hebben meegedaan aan de Persoonlijke Kampioenschap
pen- K�hler b.v. behaalde een fraai·��Bces. 
Het winterseizoen loopt ten einde. Met toch wel leuk� resultaten. Drie kampioene�,dat is 
nog oiet eerder vertoond. Straks zullen er in de �leuw� �ornpetitii drie teams in de 
2e klàsse spelen. Dat wordt dringen • 

• 1 
Gebruik de zomercompetitie om bij te blijven. Probeer eens een. andere opening. 
En tenslotte • • . . . •  kom op zaterdag 7 mei kijken bij de promotiewedstrijd C1-LSG 2. Alleen 

• . • . • . . • bommen gooien is verboden! Succes C1 ! ! ! ! 
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BOJ'JD 
17.2. 83 
PCB 3 - C7 
stand was: 1-6 
Dierckx 1-0 

2-6 
8. 3.83 
Tal 2 - C1 
stand was 3-3 
Mix 1-0 
Nusink M 1-0 
Kurk 1-0 
Pij pers 1-0 

1 • 3. 83 
Landsmeer 
stand was: 
Wijchgel 
Barendregt 
de Vreeze 
Mug 

1- C4 
3-3 
t-t 
1-0 
0-1 
t-t 
5-5 

. . . . . . ....... ' . . . ..... . ... . 

ten daverende nederlaag 
in de laatste ronde 
tegen Tal 2. 

. 7-3·�·························· ····· 

1 5. 3. 83. 
C5 - Amroba 
Martens 
Hofman p 
de Jong P 
Manoehibetoe 
Deken A 
Oranje 
Min 
v.Daalen 
Hemmes 
Braaf 

15. 3.83 
flegasus 1 -
Petersma 
de l'Ecluse 
Kurk 
Wijchgel 
de Vos c 
Nusink M 
v.Riessen 
Nusink A 
v.Dijk 
v.Hulst 

2 2. 3.83 

2 
0 
J_ 2 
1 
1 
1 
1 
t 
t 
1 
1 

C2: 
J_ 2 
1 
1 
1 
1 
j_ 2 
0 
t 
1 
t 

1t-2t 
Een goede overwinning voor 
C5. Martens aan bord 1 ging 
met lege handen naar huis, 
terwijl hij halv�rwege de 
avond zeei r�delijk êt�nd. 
6 overwirini�gen,wa�ronder 
één van dhr. Hèmmes. "HofmanP 
Min en v.Daalen remise. · 

C5 blijft in de running. Wan
neer begaat Oosten/Toren een 
misstap? 

3-7 
Een sterk C •. 'j;.e.am tegen . . de 
KLM-ers. Dat ".m·cic.b.t "ook wel,. 
want Pegasus is gee� katje 
om zonder handschoe�en aan 
te pakken. Hier v.Riessen, 
die in het zand beet,de rest 
van het gezelschap haalde 'n 
1 of 'n + binnen. Een fors 
uitgevallen overwinning,waar
van Pegasus wel geschrokken 
zal zijn. 

Caissa-Tal (jeugdcomp. tot 19 jr.) : f-4f 
Martens rt Ook bij de jeugd doet Tal 
Hofman P 0 ons de das om. Martens was 
Tamboer 0 
v.Eijken 0 
Brachthuizen 0 

jongere spelers 

de enige,die overeind kon 
blijven,de overigen verlo
ren kansloos. Toch is deze 
aparte competitie voor de 

wel leuk! 

22.3. 83 
TOZ 1 - C3 
Manuri 1 
Deken �v. 1 
de Vos C t 
Kappelhof. 0 
Knop t 
v.5teden 0 
Mug 1 
Barendregtt 
Tybout 0 
v.Schie 1 

4t-5t 
't Was op het nippertje,maar 
het is gelukt.Molenwijk is wel 
ver,maar we waren present. 
Kappelhof was na lange tijd 
weer present,maar de lange 
schaakrust heeft hem geen goed 
gedaan. Tybout en teamleider 
v.Steden volgden hem met een O. 
Maar • • • •  daar waren ook vier 
énen,waaronder aan de kopbor
den, en 3 remises. Van Schie 

schijnt het 
den! 

goede pad te hebben teruggevon-

. . 
2s·;3�·e3_ · · · · ·  -�---- . ' 1' 1· 
DCG..._.4_ - C7 : 2-72 . 
Fa�zl 1 DCG moest toch wel sterk zyn, 

· -w·aih:irs"- -= t· want het team troonde op de 
v.d.Veen 1 2e pl�ats. Dat zegt ons niets, 
Venderbsc� 1 dacht C7 en begon. Niemand ver 
Huan'g ·· ·. 1 loor, één remise en 7 én en! 
Knecht 1 't Is of je een emmer leeggiet. 
mw.Deken 1 Knecht en v.d.Plas traden voor 
v ,d,Plas 1 het eerst in het krijt. Met 

succes! 
DCG bleef beteuterd met de brokken zitten. 

2 9.3.83 
C4-=-oDr i 
Stuifbergen 
Niel en 
Wijchgel 
Bilderbeek 
Mug 
v, A.mmers 
Barend regt 
Bos 
Uiterwijk 
Neidig 

en Ui ter\,1ij k 
niet rooien. 

� 

5-5 
1 Odi verscheen met 8 man, 
0 zodat Stuifbergen en Bil-
1 derbeek hun punt cadeau 
1 kregen + een bedorven 
0 avond. ODI speelde als 
0 team uit de onderste regi
o onen vrij sterk. We zien 
1 dat b.v. aan de nederlagen 
0 van Nielen en Uiterwijk.By 
1 het afbreken stond C4 met 

5-3 voor,maar van Ammers 
konden het in de voortzetting 
Eindstand 5-5 

_I�s_o_l_a�n_i _-�C_a_i_.· ssa (jeugd t/m 19 jr.) : 2-3 
Tamboer 1 Deze 3e wedstrijd bracht 
v.Eijken 1 ons de eerste zege. Peter 
Venderbosch 1 Hofman en Charles Martens 
Brachthuizn 0 konden niet spelen en toch 
Le uw 0 een overwinning. Prima ge-

daan,mannen ! 
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BOND (vervolg) 

29.-3."BJ. ., ·· ··.• .: . ·'·. "",-". 
·-.· C6 - 'DOS� ,4 : ·:fr�r•1 t .. · 
··: d.e .Jong:P•·:: .i: O De"Jong zal verras·t ziJn 
· . .. ·L.e.vi.athan .. ·. · . ·1 do.or zijn nederlaag. Maar 
.-:Vend�rbosch 1. t. ied�reen laat wel eens 'n 

· ·C:o;rnt?;l;i,ss.en".H ·:1 ·: ste.ekj 8' vallen. Venderbosch . 

·;,: Gr.'ûnb.al1e:t: r. " .L".:behaalde . ·remise en ·de ove-
N�L1�a'-!.s 1 rige.· .6 spelers won11en. Onze 

·I· ••·v.:.� . • .. ·- .• • .• • •  " ••..• ---�· " •· 

[3 - ProblBem 1: s�2 
Deken \Il}, 1 Een··zwak Problesm,dat al 
Tybout · i tot degradatie was gedoemd. 
de Vos' C 1· Teamleide.r van Steden vond, 
Knop 1 dat CJ een makkie had. De 
Kappelhof 1 uitslag B-2 zegt ook g�noeg. 
Bald-er 1 Als van Meurs niet erg·ens 
v. M�urs 0 een verkeerde pionze� had 

" ,, d_i;J: V.r-ies . ·R · ':J.1 . laagste· teams; C6 en C7 
Louiszc;:ion · ". t· :· doen de' ·laatste tijd wel 

v. Steden 1 gedaan,was zijn 0 waarschijn-
v.Schie· t lijk voork6msn. Van Schie en 

. . Manoehoetoe � Tybout haalden �emiis,ds ·.' v.arn. ·.zich spreken. In gun
... s.tige .zin,dan!:"" . ' ".)..:.· 

. ,l • •• 
'19·: 4. 83 . 
C2:- Ul 4 :'6t-2f(vi) . :." , · . 

Stuifb�r�en 1 Nusink A.si��t.gewonnen,dus 
""de· 11 Ecluée ·+ de einduitslag zal 7f-2f 

Petersma 0 worden. Tal is veroordeeld 
Kurk 1 tot degradatie. Opmerkelijk 
v.Dijk 1' is de nec\erlaag van Peter-

�-,· rest·won! Dok dit was de 
laatste wedstrijd • 

� 
_Ç7::Vict'ory 2_ 
Fa uzi 
Balindong 
\ll}ol ters 
v.d. \/çien. m1r:. Deken 
Huang · 

3t-4t 
1 Victory zou bij winst kam-
1 pioen worden. Die ov�rwin-
0 ning heeft toch �sl-�ven aan 
0 �;·sen_z�jden draadje gehangen. 
t · Ma�E:het is op hst ,nippertje 
0 gel��t� Fauzi.Balindong _ en = NdsiAk. 'M · ·  :î' smá, die leuk. opmerkte: Mag 

·Nüsir'lk ·.A .: ::�f .. ik. ook .. eens een keer ver-
-�� R'ies's:Eiri- ''.':'· 1 '· 11i.�zeri?' ·

· 

'v.�ülst .-o i11J°et,;d�ze wedstrijd sloot C2 
. Kn·echt · 
iv.d.Plas 

1 · Kn è�ht. zo�gd en vo'or "een . 1 
0 te��isidsiar Paula risken voor . . . "'1 . 

::dê".:Vó�si··s ··.:":.'.. 1 ." .de competitie af. 
, . L • • _ (:l 71 ••• Ï '. ,.. 

25.4. 83 ' ;: : : . 
_DOS. 3.•.'"'··.C5 : 3 ,,.;}' 
Manoehoetoe t Communicatieatoornii tussen 

26.4.63 
C-jeugd 
Martens 

seo 2· en daarmse,,11as -.d� koek 
op. . , 

A 1 veen,,.;.j euq.d :t/m . 20 jaar: "'r�..:3+ 
n.o. 
Martens 
Deken A 

0 teamleider Oranje en Piet 
1 de Jong bracht de kampioens 
1_. Wedstrijd van C5 nog bijna 

(;2 �"� ?:fT?an p . i \Jenoerbci .s.ch 

'Gseri· scl-iands,deze nèderl"�·ag, 
0 want Amstelveen heeft ·s"ferks 
0 · j'eugdspelsrs. Martens· t":cok 

. �tari:Je ·o' · ir(ïJev.aar. Eenmaal achte� i Tamboer t, ·:·z'ich',daar 'niets van aan··sn 
Brachthuizen 0. behaalde de. zege. Peter ·Tam-()���mà.fr P __ � ,

. : 
· · .  Knecht·. · " '' 

v·�n·aalsn 
· Hraaf · 

·· ·1 '· deJ ·tfor.de)l was de start 'oók 
· 1 ·" 

._ .vr:L'j stroef en met 1-o 'a�h-" 
't · . t�r· is ook. �iet leuk. M�-��·

-.' de · koppen vielen snel. "Fièter . 
Hofman. ·wist een moo:i.e k'ÇinJngs� 

·· Ö'mJc;iop la een eindspel 
.
mèt ·· ! 

·. cmgelij �-·�,·�(]Ppers �'ót winst te brèngen. '.'M.a�ar-· j 
t�n· va!l� Daalen · hiëlö. stug vol met een pior:i 
achter· tot 'zijn· teg·snstançler sen stuk w_t?g.-:
blunde;de. Braaf won g�ruisloos en . ook Anton 

�D�ken�0ist iijn te�enstknder �at t�. zet�e�. 
."Ik,verlie��maa�,dat_wil doorgaans zegge� �at 
· het team wint. Met Piet d� Jong,die door . 

ziekte niet aanweiig w��· incasseerden we �us 
tw�ê.nullen. Martens en Mió. wohnen ook.M�noe
hoetoe f:'.(1 Knecht gaven hun :partij aan het 
eind r��ise;rnaar hét blijft de vraag of ze 
niet·eerder-op winst ston�sn. Al met al

.
een 

mooie 7-3 zege i.vvaarm·se C5 kampi:oeri werd.! 
Aldus teamleider Frans Oranje. 

boer :deed er sen t �unt b�j. 
Op vrijdag 1 3 m,ei sp:eel:t dB. jeugd de laatste 
wedstrijd tegen Nieuw--West ,' En dis kan'. ge�on-
nsn worden. · 

_.;.. ____ ,-:_ ..;.. _____ _ 

DM TE DN_IHOUDEN 

3 mei 
. . �· -· . ··� . .. .. ��- . .  

laat�te ��nde clubcompetitie 

7 mei · .,. promotiscompe.ti tie C1 - LSG 2 
aanvang 1 . :DO uur 

1 0  mei voorronden snelsch�ak�ampioenschap 

1 7  mei finaleronden idem 

24 mei uitspeeldag afgebroken 'part.ij en 
+ 1 e ro11de zomercbmpeti�is 

28 mei 2e ronde promotiecompetitie C1 
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NABESCHOUWING EXTERNE COMPETITIE van C1 - C2 - C3 

taissa 1 

Beaumont 
1 gnaci·a 
Broers en 
Köhler 
Le.i.j en 
Mix 
v. 't Kaar 
Pijpers 
Roos 

5 
7 
7 
7 
7 
( 

4-1Q1J 
4·-2-1 

90% 
i2% 
72% 
72% 
72% 
64% 
57% 
50% 
43% 

Van--mset af aan moest C1 met een invaller opdraven,:o'mdat 
Bryan·s vl.ak voor de aanvang van de compet . .ftie· naar Grieken
land vertrok. Ach{ van de tien spelers spe�lderi alle 7 wed
strijdeJ.1. Wie de percentages bekijkt komt tot de ontdekking, 
dat er zeer behoorlïjke resultaten uit de bus gekomen zijn. 
Pijpers is ontevreden over zijn spel. Hij vergeet,dat zijn 
nieuw-verworven werk,dat hij wilde behouden en waarvoor hij 
zich in z�tte dobr b.v. een type-cursus te gaan volgen de 
echte.aahdacht voor het schaken wat op de achtergrond schoof. 

Petersma 

7 
7 
7 
3 

3-4-0 
4-2-1 
4-2-1 
3...;3-1 
2-4-1 
2-3-2 
2-2-3 
2-1-0 
2-1-0 

inv.  Ruus Róos was het hele seizoen niet gemotiveerd. Hij kan 
de · l'Ecluse 
Kurk 

3 
2 
1 

0-1-1 
0-0-1 

inv. prima schaken,maar moet · er dan wel voor de volle 100% achter 
inv. staan. Ook van 't Kaar kon niet altijd door zijn werk op de 

Nusink M ·inv. clubavonden verschijnen. Vandaar zijn 57%,natuurlijk . vol� 
doende,maar beneden zijn standi Prima zi�n �e. resultaten · 

de 2 invallers Petersma en de l 'Eclu;e, 2t punt uit 3 wedstrijden! 
Ongeslagen bleven Beaumont en Broers en. Al met al .een team, dat het kampioenschap dik ver
diend heeft! 

Caissa 2 

ku;r:k 
v.Dijk 
de '1 'Eclus� 
Petersma 
v.Hulst 
v. Riessen 
Vega 
Nusink 1\1, 
Nusink ·A 
Mowitz 
Jnnkman 
Balder 
Deken W. 
birks 
Manuri 
Niel en 
Stui fbergen 
de Vos C 
de Vos S 
Wijchgel 

7 
5 
6 
7 
7 
6 
5 
1 
6 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1· 
1 .. 1 
2 

5-2-0 
3-2-0 
4-1-1 
3-2-2 
1-5-1 
3-0-� 
0-3-2 
2-2-3 
3-1-2 
1-1-1 
0-1-0 
0-1-0 
0-0-1 
0-1-0 
0-0-1 
0-0-1 
1 -0;..o 
1-0-0 
1-0-0 
1-1-0 

86% 
80% 
75% 
57% 
50% 
50% 
30% 
48% 
fov 

inv 
inv. 
inv. 
inv 
inv 
inv 
inv 
iriv 
inv 

---------------------------
T 

U zult in dit nummer 
vergeefs zoeken naar de 
stand in de clubcompet{tie.! 
o� moet donderdag spelen 
en het publiceren van een 
stand zou alleen maar een 
verwrongen beeld geven van 
de juisté stand. 
In het meinummer publiceren! 
we dan meteen de eindstand,! 

Deze lijst met 20 namen zegt meteen al,dat er iets mis was 
met C2. Van meet af een team,dat hoge ogen zou gooien; • • • •  

maar • • • . . • •  't is er niet uitgekomen. D:IÊji!lDrie spelers moes
ten om persoonlijke redenen afhaken: Jonkman,Vega en Mowitz. 
En da� zijn geen kleine jongens. Slechts 3 spelers speelden 
7 keer. Nusink A moest liefst 6 x invallen. Vier spelers 
kwamen boven de 50% lijn en dat is wel erg weinig. 
Martiri Nu_s'ink heeft in de externe c;ompeti tie een stuk min
der ��daan dan in de interne. 
C2 eindigde op de 3e plaats, 

Caissa 3' 
Balder 
Deken W. 
de Vos C 
Knop 
Manuri 
v ,Steden 
Tybou:b 
v. Schie 
Kappelhof 
Eisses 
Barendregt 
Bes 
Dirks 
Manoehoetoe 
v ,Meurs 
Niel en 
Uiterwijk 
de Vos S 
Fauzi 
Mug 

5 4-1-0 
5 4-1-0 
6 .2-3-1 
7 3-1- 3 
6 2-2-2 
4 2�0-2 
5 2-1-2 
7. 2-2-�. 
5 2-0�3 
2 1 -::-0-1 
3 0- 3-0 
2 0-1-1 
3 0-0-3 
1 1-0-0 
2 0-1-1 
1 1-0-0 
3 2-0-1 
1 1-0-0. 
1 0-1-0 
1 1-0-0 

90% 
90% 
58% 
50% 
50% 
50% 
50% 
43% 
40% 

inv 
inv 
inv 
inv 
inv 
inv 
inv 
inv 
inv 
inv 

Ook �ij C3 een lijst met 20 na
men en slechts 2 spelers,die al( 
7 wedstrijden meeapeelden,Eis�es 
bracht het tot 2 wedstrijden. 
Slechts 3 spelers kwamen boven 
de 50% grens, Drie keer werd ver
loren met 5t�4t. 
Kees van Schie leed aanvankelijk 
onder een enorm vormverlies,er 
komt gelukkig weer een kentering 
ten goede , 
Dok voor C3 hadden we zulke goe�e 
prognoses. Maar het zal genoegen 
�oeten nemen met een plaats in 
de middenmoot. 

Eén ding hebben we afgeleerd. 
Prognoses bij de aanvang van de 
competitie zijn ondingen. De 
teamgeest kun je uit een rijtje 
nam�n niet lezen. 

··� 



ZDMERCOMPETITIE . 
Hoewel enkele spelers vonden,dat er voor de huidige vorm van de zcimerco�petiti� maar 

sens wat anders moest komen is het bij het uitspreken van die wens gebleven. Hun werd ge
vraagd met plannen te komen, maar daar is het bij gebleven. We kunnen natuurlijk toch---ni.at _-::·-·

. tot in het oneindige blijven wachten. 
Daarom hieronder de 0oornaamste regels: . . . 

We spelen weer in een ladder, M�ar • •  ��·win��ar van de . zomercompetitie wordt hij/zij 
dia onderaan eindigt. De· behaalda punten worden n��elijk afgetrokka� in plaats van opgeteld, 
Wil clubkampioen Ignacia b. v. ook zomerkampioen �q�dan.dan mGet hij ,door de hele lijst met 
namen heenbanj eren. 

. " · 
"�." . . . . 

Bericht van verhindering geven is niet nodtg,want wie niet komt krijgt geen punten-
aftrek, 

. --- . · .. ". 

:·. ' ' .
. 

Partijen arEbreken is e:t niet.' bij. �s de ,piiirfifniBt in 2 x 1-t uur baëindigd,dan be
slist da klok, 

Duidelijk is,dat de ondersten de beste kansen hel;Jben,als ze maar winnen. Ze hebben 
( �el een uitstekende uitgangspositie! 

We starten op 24 mei,behalve voor hen,die' op�diè datüm n.og een afgebroken partij 
hebben uit te spelen vqo:r .de.:clubwin.te'rcOmpe'tit:le·," · · .

· · ·· 

CLUBSNELStHAAKKAMPIOt��CHAP 
· .: .' :· " .. 

:: . . . . . • .:. : . .  · 

Speeldata 1 o' + 17: mei. . . Allen,di_e:- ,zich: ·bij de w�:'l. melden·· kri·j gen een st�ncil, waarop' 
de voornaamste allernieuwste spelregels. v.ermeld staarf. Neem· da·n even de tijd om die regels 
door te- neme'ri� · · ·· ·· " ". 

We vD·rmen"·"gro�peri van 8 Êq:i�i�i-s.,die 131'.J..a 7 parÜ]en:sp6len. 5p�altijd 2 x 10 minuten. 
Eén partij - diJurt "dus· tnaximaal-"2'0 . 

··min-;ut·��: 
· ' 

Op. de 2;e àvon'd''wórden: d:8'1-fifi'ai�bonde·n gespeeld. Daarna volgt· da uitdeling van de 
1e,2e,3e en 4e prijzen. Prijzen bewaren·��eri we niet!' 

.Titelve.;rd,edige_:r .. is Sjpe;rd de. Vcs • .  

WIJ BUITEN DE CLUB 
·. ·., 

In Aa�tswoiJd �erden da�esw�dè�±.iJdê� ge�peeld. De opkomst was zeer goed. En wie haalde 
er sen ie p�aats weg? De Sch$gerkrant meldde,dat groep B gewonnen werd door Els Hogenboom, 

( -�rp�e par;in�nQmeesteresse. "'Je bekij.kèn ·hàar van nu af mat kampioansogen ! 
�) _ . Voor:de Persoonlijke kampioenschappen z�en we in de A-groep K5hler 'op een gedeelde 

3e 'pla�t� ge�indigd, Prima! In de.B�groepzisn we Nol
.
Nusink .op een gedeelde 12e plaats, 

Silbernberg,op e�n gedeelde 24e plaats én Dirks op·de .34e pla�ts. In de C-groep zien we 
'Evangelista (10e),v. Dommelen (26e) van.Ammers (35e) en Braaf (4De) En dan hopen we maar,dat 
we niemand vergeten hebben. 

VIRTUOOS 
wit: Kg2 - Dh5 - Tc5 - Tf2 - f7 

zwart: _ KhB -.TfB 7 Th1 � Ph2 - f6 - �3 - g7 - �6. 

Virtuoos is de'onwa21rschijnlijke sleutelzet in het onderstaand probleem. Het is een combi
natie uit één·stuk;be�taande uit één variant. Mat in 5 zetten. Een pracnt'compositie,dia 
zonder twijfel alle liefhebbers van het p�obleem zal bekoren! Wit begint. 

oplo�sing: de 0�rdsdige�d�'toren .wordt .naar het veld e2 ged�ongen. 1. TcB - Txc8 
2. Tfc2 .>rxc2+ : 3.  De2 · ! � Txe2+ 4 � Kh3 ·en wat zwart ook doet • . • •  het enige witte pionnetje 
zet nu de zwartë :kàning mat '�p fB of op e8 . (na TBS) 

P. Broersma 

----------- -------------- ----------------�----------



Hallo,meisjes en jongens 

We beginnen dit keer' met een verslag van de schaakexamens,die j.l. 
zaterdag w�rden gehouden in de sporthal-Dost, Van de 1 7  ingeschrevenen verschenen er 1 2. 
Randolph,Johan,Marjan en Frits waren afwezig met berichtimaar van Micha S. heb ik helaas 
niets vernomen. Ren§ en Marc slaagden helaas .niet voor. hun examen,jammer,maar de volgen�e 
keer beter. . . 

Bij het torendiploma een 1 0  voor Marco Vervoort. Prachti�! Ook slaagden hiervoor 
Maurice,Diederik en Robbert. Gefeliciteerd! 

Voor het pionnendiploma gaan felicitaties naar Serge en Paul 
Voor het koningsdiploma helaas dezelfde neg�tieve score als verleden jaar, Luc,Nikos 

en helaas ook Bara slaagden er ni'et in het begeerde diploma te krij gcm, AJ_leen' Harry haalde 
hier de streep. 

Het volgende examen is op 1 1  juni. 
Als jullie wat willen weten over openingen,enz. vraag dan. Oskar�Marcel en Johan zijn 

altijd bereid je vragen te beantwoorden. 
Wat da interne competitie betreft.., . .. je vindt hiernaast• da •stand 

Stand na 6 ronden (er volgen er nog vier). Volgens �erwaehting krijgen we dit jaar eindelyk 
een nieuwe kampioen. Micha L. laat het wat af
weten. Wie wordt het? Wie-wint de boekenbon? 

1 • Frits 4-t 
2. Harry 4-t 
3. Frank 4 
4. Luc 4 
5. Micha s 4 
6. Serge 4 
1. Robbert 4 
B. Maurice 3-t 
9. Inez 3 

1 0. Marjan 3 
1 1  • Johan 3 
1 2. Paul 2-t 
1 3. Randolph 2-t 

Luc werd ongeslagen 

1 4. Bo ra 
1 5. Marco 
1 6. Micha L. 
1 7. Estebari 
1 B. Diederik 
1 9. Teun 
20. Geronimo 
21 . Nik os 
22. René 
23 . Merlijn 
24. Patrick 
25. Mark 

kamjbioen. Deze 

2-t 
2-t 
2 
2 
1-t 
1 J... . 2 

H 
1 
1 
1 
1 
1 

5 spelers 

F�its en Harry staan nu samen bovenaan,maar er 
zijn nog 4 ronden te gaan. De nrs. 3 tot en met 
7 hebben ml·.iar oen -;- puntje achterstand, We 
branden van nieuwsgierigheid wie de no. 1 zal 
'"orden. 

D Ja,we kunnen wel wat meer jeugdleden gebrui
ken, omdat �e enkele loden kwijtraken, Herman 
prefereert. boksen boven het boksen met schaak
stukken. Micha P. gaat over naar de senioren. 

De externe competitie is ten einde. 

medaille ontvangen met inscriptie! Caissa 2 

Caissa 1 met Micha L,,Frits,Randolph,Harry en 
h�bben van de sch�akbond als herinnering een r 

w�rd eervolle derde met Frank,Herman,Marjan, 
echt willen kun je nog wel .enkele jaren spelen, 
de grens. 

Bo ra en Marco in vaste bezetting. Als jullie 
gelet op jullie leeftijden. Vijftien jaar is 

BESTUURSMEDEDELINGEN 

nieuwe lederi: J. J,M.Stuifbergen - G,P,Mat Donald - A,de Groot - mw. O,M,Marx -
L. Domens. Hartelijk welkom! Dok de jaugdleden Serge Mooyman en 

bedankt: F.L.M.Dierckx - S. A.van 't Hof Esteban Earnes. 

Van het SGA-bestuur kwam een brief binnen met felicitaties t.g. v. het behalen van het 
SGA-kampioenschap doo� Caissa 1. C1 werd sterkte toegewenst in de promotiecompetitie, 
Voorts werd het team u�tg�nodigd om op zaterdag 1 0  september oen erewedstrijd tegen het 
aangevuld SGA-bestuur. 

Promotiewedstrijd Caissa - LSG 2 (Leiden); aanvang om 1 uur; er wordt gespeeld tot 7 uur. 
Supporters welkom! Alles op zaterdag 7 mei in ons clublokaal (boven) 



,, ." ". ' 
Het is al weer 11 jaar geleden dat Caissa 1 voor de 1e keer SGA-kampioen werd. Dat kampi-
oenschap werd .on:s.·. toen, in qe scho.ot geworpen. · Voor de laatste rÓnde ·begon, had Caissa 
8 punten .uit ·�·wadstrij�en en W1meer 2 had 9·punteh uit 6. Cais�a 1 moest ndg s�elen te
gen Zu.ke;rtört'(rle't .. huidige Amstelveen) ·.en \rJ'meer '2 tegen US 1" \1fa'ar niein-and op gerekend 
had g,ebeur�e • .  '. ' . Caissa .i won .en. kwam op 10 pcmten en \JIJ 'meer 2 verloor vari het in d,egra-
datienood ve.rkere.nde US.: Eindstandr C1 - 10 pnt .• · W 'mee:c ·2 9 pnt; · 

. . . ' ' 

Het ·schaken vJàS in· in het j aa'r 1972 :· Fische:é speelde een m�tch met 5passki. ·Lange .artike
len 

.. in de kranten wijdde� :aandB'c::ht aan de fi'nancii:Hé ei.ser:,die Fisc'her stelde. 
' Öp 6 me:i, .·1972 moest Cai:ssa 1 .. i:le ·prornotiecompeti.tie starten tegen· Vianen ·1 in Vianen. Wi13 

d.e namen "van onze spelers doo'rneemt zal ontdekken' dat er in die wedstrijd 9 ·nu· on'fre'kende 
sp.eli3rS' ·opgesteld 1;Jaren en ( afs"i"n1:raü .

. 
�r) ·1 · bekende: 

1 .  Eijgenbrood jr. - 2.Arp - 3" Sewrajsingh - 4"v'.d,Spek - 5·.de Vos A.A. - 6.Brouwer 
7. de Beus - B. v.Cleeff ·- 9. v.d. Vos - J_l1· van.2.iê..den, Va'n' ·steden,die nog steeds lid van 
Caissa is,viel in voor Swart. 

Vianen had o.a. de gebrs. Schouten"aan boord",die nu in het Leidse L.:.S:G·. spelen, c·áiss9 
verloor deze; wedstrijd· na harde strijd' met 6-4. 

Dé 2e pr�motiewedstrijd werd 3 weken later' gespeeld. Dmd?t we in het Oranjehuis" niet te
recht konden, speelden we in de fraaie kantine' van de ver.zeker1ngsmaatschappij Delta Lloyd. 
Tegenstander: VHS 2 uit HaarlBm. Nu speeld� Swart· wel mee,mi?ar e� werd weer met 6-4 verlo
ren. Tijdens de wedstrijd stapte Ljûbojevic uit Joegcislav{ê binnen,die net een partij 
in het IBM-toernooi gewonnen had, 

Caissa had alles geprobeerd,maar het lukte niet. VHS 2 won ook van Vianen en promoveerde 
naar de KNSB. 
Is Caissa 1 van nu sterker dan het Caissa 1 van 1972? We dachten van wel! Een bewijs is 
toch wel het sterke optreden in de competitie. Van de 7 wedstrijden werden er 6 gewonnen. 
Tegen Tal 2 werd verloren. In 1972 speelde C1 tegen W'meer 2 - Weesp 1 - Tal 1 - US 1 
de Pion 1 - Zukertort 1 - de Amstel 1. Verloren werd van W1meer 2 en Tal 1 ; het kampioen
schap werd verkregen door het falen van W'meer 2, W1meer 2 , Tal 1 , US 1 en Zukertort 1 
(Amstelveen) zijn intussen naar de KNSB verdwenen. Dan zal Caissa 1 dit voorbeeld moeten 
volgen·. 

Bij het opgraven van al deze gegevens stootten we o.m. op het aantal leden in 1972: 59! 
Lid werden in dat jaar: de gebrs. Corneliss��1Dirks,Dranje,Zonjee. 

We leven nu in ·J 983. Als ons team ook de inl"füerlij ke rust behoudt dan zal het wel lukken! 

�fqebroken f2_artli.� 
3 mei: laatste competitiewedstrijd 
10 en 17 mei: clubsnelscaa�kampioenschap 
24 mei: .J.:aatst�� ts12eddag_...§.f.gebrokèn partij en 
24 mei: 1e ronde zomercompetitie 

S�elers,die een partij afbraken en niet van snelschaken houden,kunnen ook op 10 of 
17 mei hun afgebroken partij uits�elen. Bovendien is er altijd gelegenheid om op 
de club b.v. tussen 7 en 8 partijen uit te spelen. 

Na 24 me:iJ is 
i 1 

er ..9..ê_en gelegenheid meer partij en uit te spelen, 



EINDSPELSTUDIE 
wit� Ka5 - Te4 - pionnen a6 - b5 - d5 - g6 - h5 
zwart: Ka7 - Ld6 - Pe5 - Pf3 - pion h2 

···Deze studi·e laat dui.délijk zi8h wel.ke macht pionnen soms kunnen .uitoefenen. 
1. b6+ - KaB! .( ·om Ld6 · ·:ruimte 'Gé g.even eventueeÏ naar bB. te gaan) 2. Te1 - Pxe1. (dit toren
offer heeft 'de bedbel:itig de invloe'd van de komende zwarte dame - h1 - in te perken; omdat 
het zwarte paard o·j:i e1 staat, kan· zwart· straks met de komende dame geen schaak geven op a1 
of .e1; n·eemt zwart de· toreh niet., dan raakt hij spoedig in moeilijkheden;b.v·� Pd4 3. ·a7 - Kb6 
anders volgt K a6 - 4. �s D - KxaB 5. Ka6 - PfS. 6. g7 � Ph6 7i b7+ - KbB B. Tc1 - Lc7 
9.: d.6l �n, wit wint) 3.  g7 "- h1 D 4. gB D+. - LbB 5 •. aT__.::..fg6+ (na Pc4+ 6.Ka6 was het 
spoedig �ebeu�d); 6� �xc6; Dxh5+ (wat· nu? - kan de witte koning het dreigende eeuwig schaak 
nog ontgaa�? ) 7. Dg5 !! - Dxg5+ (neemt zwart de dame niet,dan wint wit makkelijk met 
T • •  ".;•b .. v.De8' B�·bÎ+ - Kxa7 9. Dc5 mat)'B. Ka6! - Lxa7 (er dreigde b7 mat) �..E.Lll en 
zwart gaf op, wan·t Zelfs 9 . • • • •  Db5+ 1 o· Kxb5 - Kb7 11 • bxa7 ! 

of 9 • • • • •  Lxb6 10. c8 D mat 
of 9 • • .• • •  Dc5 10r b7 mat halen niets uit.. 

?NELSCHAAKKAMPIOENSCHAP 

Op dinsdag 3 mei · wordt de laatste bondswedstrijd gespeeld. Dé 10e en de 17e mei reser
veren we voor het clubsnelschaakkampioenschap. Op 10 mei de voorronden,op 17 mei de fina
leronden. T�telverdediger is .Sjoerd de Vos. 
- _  Speeltempo; 10 minuten per speler per partiji Op de speelavbnd is een stencil be�chik

_baar,wa��op de voornaamste spelregels vermeld staan. 

D R U K W E R .K 

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

dhr / mw, 


