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VAN DE REDAKTIE 

Het vierde nummer alweer van dit jaa.r. Er 

volgen hierna nog twee en dan kruipt deze 

rups (want zo mooi is ie nog niet, laten 

we wel wezen) in z'n koken en begint een 

metamorfose waaruit in september een lief

tallige vlinder tevoorschijn zal komen. Al-

�thans dat hopen we. Voor het zover is moet 

er echter nog heel wat gebeuren: 

- do redektie moet worden uit gebreid 

- er moet een nieuwe naam komen (of niet?) 
' 

- we denken ove.c een nieuw formaat en een 

nieuwe lay-out 

- de problemen met da vaste rubrieken (ver

slagen en standen bondskompetitie, partij

en e.d.) moeten opgelost worden. 

Caiasa l eden die zich op deze .punten aange

sproken voel.ên worden va,n harte ui tgen.odigd 

(en aangemoedigd) hieraan mee te werken. 

Men bedenke dat elke club de krant krijgt 

die het verdient (vrij naar • • • • •  ) .  

In dit nummer geen verslagen v�n de wedstrij

den van 01 (5-5 tegen Isolani 1) en C2 (6t-
31· tegen Tal 3). Wel van de andere tea.ma. 

NB da einduitslag van .C4 - Amstelveen 5 is 

uiteindèlijk 4i-5t (verlies dus) geworden. 

COLOFON 

Caissa-nieuws is het maandblad 
va.n de schaakvereniging Caissa 

wedstrijdleider: F. Oranje, 
Linderigracht 80 '' ' , A' dam, 
tel . 27701.7 

gironumffier: 4602882, t.n.v. 

schaakvereniging C.aissa 

clublokaal: Oranjehuis 
Van Ostadestraat 153, A'dam, 
tel. 723917 

redactieadres: 
Vincent van Goghstraat 36B, · 

\ . 
A1dam, tel. 725473 

He+: volgende nummer ver
schijnt omstreeks 12 mei. 
Kopij inleveren.:vóór of 
op dinsdag 1 mei s.v.p. 

L_.,; ___ _ 

-1 
1 
1 



BOND 
CAISSA 3 

Het derde tiental heeft zich deze maand he�vonden door PCB 2 

gedecideerd te verslaan m:et 6t-3·�. Ondanks de gratis koffié en 

de zeer goedkope pils die one ter beschikking stond wezen we 

onze gastheren terug naar de derde klasse. Want degrade.tie kun

nen ze met 0 uit 6 niet meer ontlopen. Met nog de thuiswedstrijd 

op 1 mei a.s. tegen Almere 1 voor de boeg, staat C3 op een ge

deelde 3e plaats met 6 punten uit 6 wedstrijden. De individuele 

pre�taties waren tot nu toe als volgt: 

Uiterwijk 4t uit 6 Manoehoetoe 2t uit 6 
Nielen 4 Il 6 Bos 2 " 5 

Wijchgel 3t Il 6 Mug 2 Il 5 
Hemmes 3 Il 3 Be.rendregt ..L " 4 2 

Bilderbeek 3 " 5 Martens t Il 5 
Van Steden 2t " 5 

Een eervolle vermelding voor 'good old' he er Hemzn,•s: hij viel 

drie maal in en • • •  won ze alledrie! 

Gerard Bos 

CAISSA 4 

C4 speelde op 16 mKart j.l. op Uilenstede tegen Amstelveen 5. 

Als je in je team 4 uitvallers hebt, mag je nog van geluk spreken 

als er op de speelavond maar 1 plaats onvervuld blijft. Maar de 

wetenschap met 1-0 achter te staan is niet prettig. Ik had e-r het 

meeste laat van en maakte daarom een wat typische bordindeling, die 

het tnch gezien het resultaat wel aardig heeft gedaan. Bord 4 lie

ten we onbezet en �euw (uit het 7e!) viel in aan het 3e bord voor 

de tweede ke•r in dezelfde week. Hij heeft zijn partij afgebroken 

in een bepaald niet hopeloze stelling. 

Ikzelf kroop achter het 2e bord en er ale eerste ook weer vandaan 

met een O. Leviathan brak af achter bord 1 met een pion meer maar 

geen gemakkelijke stelling. Bord 5 werd bekwaam naar winst gevoerd 
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door invaller Jonkman. Meijer - onze KN'SB m�1n die alleen nog in 

C4 schaakt! - ma�kte een goede remise. Anton Deken aan bord 6 had 

meer pech en ging ook met ettn 0 na.ar huis. Van Ammers brak ook af 

en het zal iedereen benieuwen hoe dat af zal lopen. 

Matthi�s a.an bord 9 sleepte het punt snel bin.nen en invaller Cees 

van Schie aan bord 10 wist op bijna mirakuleuze manier met remise 

weg te komen. 

Al met al niet slecht ge�peeld ( met mijzelf als enige uitzondering ) . 

Met een voorlopige 4-3 achterstand kijken we met spanning de afl.oop 

tegemoet en natuurlijk naar onze laatste wedstrijd uit tegen LCK 1 

op 10 april thuis! 

Frans Oranje 

<.;AlSS.A S 

Gmaart j.l. moei::Jten we op bezoek bij mededegradatiekandidaat VKVC 

in Amsterdam Noord. Dat beloofde een spannende partij te worden. 

En inderdaad om kwart over acht konden we slechts beginnen met 7 

man. Gelukkig kwamen iets later twee verdwaalde automobilisten 

alsnog binnenstappen. Maar Knecht, die de bus had genomen, raakte 

het.spoor helemaal bijster en kwam te laat aan. 

VkVC kwam al snel op een 4t-1t voorsprong, voornamèlijk omdat onze 

kapborden niet ekoorden • .Misschien toch een verkeerde opstelling 

gekozen? Maar VKVC voelde zich nog lang niet veilig, want ze waren 

CJ al drie maal eerder met 5t-4t de boot in gegaan. En toen Jonkman en 

Bra.af· voor ons nog eens twe,e punten binnen haalden zag VKVC de bui 

a.J. hangen. Helaas voor Caissa was toen de koek o:p en we verloren 

met 6J-3J. 
Dat was dan de zesde nederlaag op rij. C5, vorig je.ar nog gepromo-:

veerd, kan met nog twee wedstrijden te spelen degradatie niet meer 

ontlopen. Helaas • • • •  

Maarten van De.alen 

CAISSA 7 

Vo.l. goede moed en voorzien van onze heerlijke huiskof'f'ie begonnen 

we op 27 maart 1 984 aan de sche.a.kklus tegen c
.
ha.turange. 1 • 
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Goul.d had de eerste alok nog nauwelijks na.ar binnen of hij stond 

e.l mat. In tien zetten we.s het met hem gebeurd. Verstraeten speel

de een »rustige Rus», kreeg een loper kado, maar door een ortgun

stige ruil (toren tegen paard) ging het voordeel verloren. Het werd 

remise door eeuwig schaak. 

Hog'9nboom wist het in een toreneindspel op remise te houden • .Pri.ma! 

Mw. Kraft ging met de zwarte dame in de aanval. Zonder steun van de 

andere stukken leidde dit tenslotte tot pionverlies en dat kostte 

haar dan ook de partij. Jammer, want het zag er in het begin toch 

l�uk uit. Leuw kwam op het eerste bord een toren achter te staan 

en kon dit nadeel in het verdere verloop van de wedstrijd niet meer 

wegwerken. 

Van Kleef stond een stuk voor, maar wist dit voordeel niet uit te 

buiten. HiJ verloor de partij door goed kombinatiespel van zijn te

genstander. üomens zorgde tot sluitingstijd voor veel spanning. Hem

zelf werd het, denk ik, teveel want hij gaf in het eindspel een to-

ren · en eien paard weg. Ze verdwenen als sneeuw voor de zon volgens 

eigen zeggen. De winst natuurlijk ook. 

Vlaming tot slot wist voor de enige winstpartij te zorgen. Door iets 

beter spel en een gunstige ruil ontstond er een eindspel van. dame 

+ 6 pionnen tegen toren, loper en pion • 

. Al met al een gezellige schaakavond, tot het einde toa goed geleid 

door Paula Deken. En zo hoort het ook! De einduitslag was 2-6. 

J.E. Vlaming 

A - A G E N D A - A G E N D A - A G E N D A - A G E N D A - A G E 

di 10/4 
d.o 12/4 

04 - LCK1 
VAS/ASC 4 - C2 
Oosten/�oren 2 - C6 

di 1 /5 C3 - Almere 
ma 1 4/5 Amsteltoren 2 - C7 

Op zaterdag 12 mei a.s. viert de SGA haar 15-jarig jubileum met 

een Rapid-tournooi over 6 ronden Zwitsers. Het gebeuren vindt 

plaats in de Wethouder Verhey Sporthal en begint om 11 .00 uur. 
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PARTIJEN 
Aa.ngezien·het aan.bod va� partijen uit club- en bondskompetitie nog 

altijd zeer gering is heeft uw redakteur de stoute schoenen maar 

aangetrokken en besloten zelf' de spits af te bijten • .  Hoewel ik mij

Bélf dit seizoen soms wel eens als de ongekroonde blunde�körtihg heb 

beschouwd kwam e:r. a:f en toe toch nog wel een leuke partij uit ae bus. 

In de eksterne kompetitie speelde ik tweemaal met wit tegen de Al

jechin-verdediging. In beide partijen verloor ik vro�gtijdig een pi

on waarna toch een vrij vlotta winst volgde. 

P.de Jong - M.A.van Dijk (ASSV) 

7. e.2-e4 �8-f-6 
2. e4-d! 

1�6-a5 
J. d2- 4 d -d6 
4-. ?�7-f.] Lc8-c;lf 
5. L. 1-e2 Pb8-c6 
6. 0-0 !Jd8-d7 
7. c2-c4 Pd5- b6 
8. PbT-c]?.' Lg4:f,J 
9. Le2jgJ P J6:cft. 

700 e5: o· c7:d6? 
11. '-A'-;&ft..' e.7-e6 
7 2. Ïf- Pc6-e5 
7 J. d5:e6 f,7:e6 
1 lf. L c;ft.-h. J 'Lf.8-(7 
150 PcJ-d5 · 0-0 .?) 
76. {,2-f.lt l'e5-c6 77. '/Jd1-e2/ Pc6-d8 
18u De2:c!; Ta8-c8? 
79. id5:e7+ Dd7:e7 
20. Dc4-:c8 

7 - 0 

Stelling na 17. De2 
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P.de Jong - Joosten (DOS) 

7. 
2. 
]. 
11-. 
5o 6. 
7. 
8. 
9. 

to. 
11. 7 2. 
1 J. 14. 
15. 
760 
17. 
18. 
19. 

e2-elf. 
e.ft.-e5 
d2-dft. P�7-{J c -c� 
h.2-h.]?.' Od7:lJ e5:d'6 
Of.. ?' J-cJ. • 

cÏf-%· 
c5: 6 
Pb7:cJ 
l<el-dT 
d6: c7.' 
L c7-f.4 
Lf/-e2 
L �!;: e5 
c -c8D+.' 
Le5:d6 

7 -

�8-/,6 
�6-'d5 

d -d6 ' 
Lc8-glf 
Pd5- 6 Lg4:fJ 
P 8-c6 
Pc6:d4-
lJd8-;.d6? 
?b6-a4 
Pa/;-;'c} Pd4:c2+ 
Pc2:a7 
Ke8-d7 
a7-a6· 
e7-e5 
Lf.8-d6 
Kd7:c8 

0 

Stelling na 1 4. dc7: 



tao Schakelaar & Mateloos 

Het wordt een eenvoudig stukjesschrijver soms niet gèmak

kelijk gemaakt. Het onderwerp, waarvan men in. eerste instantie meent 

moei taloos een stukje te kunnen bakken, ola.at al doe:nde om in. ee:n 

onuitwarbare spaghettischotel, die men een ordelijk mens niet gaarne 

voorzet. Maar laat ik bij het begin beginnen. 

Er waa eens een schaakkampioen en Lasker was zijn naam. Een 

kampioen van het zwaarste kaliber: 27 jaar wereldkampioen (1894-1921) 

en ook buiten die periode nog in staat met de hele wereldtoy de vloer 

aan te vegen. Een buitengewoon interessant man, die in een buite:nge

woon interessante periode (+ 1880-1940) aktief was. We zullen nog 

wel eens op hem terugkomen. 

Zoals het een goi!d schaker betaamt, was La.sker een "spelle

tj asgek'' en daarbij zeer bekwaam in het uitdenken van nieuwe spellen. 

Begin deze eeuw ontwierp hij een apel, merkwaardig genoeg.nauwer ver

want aan het dammen dan aan het schaken, en gaf het de naam 'Le.ska', 

waaruit mag blijken dat hij er zich nogal mee 

verbonden voelde. 

Dan was er die stukjesschrijver, die, 

op bezoek bij zijn boekminnende buurman, van 

diens moeder hoorde dat ze nog bij de grote 

Laskar op schoot gezeten had ( als kleuter hoor, 

maakt u zich vooral geen zorgen ). Ze kon hem 

zich nog levendig herinneren, de man met zijn 

eeuwige sigaar, voortdurend her en der aspe

gels morsend. Lasker was een huisvriend van 

haár vader, een jong overleden geniaal wis- en 

natuurkundige en daarnaast een ijzersterk scha

ker. 

Zij vertelde me ook over La.ska, dat in 

die tijd ook in ons land een, zij het beperkte 

populariteit bezat: er was zelfs een Le.ska-club. 

Hoewel ze de spelregels niet meer exact kende, 

kon ze een levendige beschrijving van het spel 
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tao Schakela·ar & Mateloos 

geven. Het leek me wel wat. 

Het is de tijd van de triomf van de Rubic-kubus. Buurman 

en mij verschijnen grootse visioenen van onmetelijke stapels bank

biljetten, die wij zouden gaan verdienen .. met het heruitgeven van 

dit ten onrechte vergeten spel. In super-de-lux� verpakking bij de 

Bij�nkorf, de computerversie en wat al niet meer • . • •  

Nooit wat van gekomen natuurlijk. Vandaar dat u vermoedelijk 

ook nooit van Laska g�hoord hebt en vandaar dat het mij nu, enige 

jaren later, leuk leek er een stukje over te schrijven. Even de 

spelregels opsnorren, opschrijven en Caissa's spelletjesfanaten 

zouden op alternatieve wijze hun kostbare tijd kunnen verdoen. 

Mà.a.r helaa s, hier loopt de boQ]_ spaak. .Eltteli jke spelle-

t j es-ancyclopedieën en da biografie van Iia.aker later, heb .ik nog 

steeds geen waterdichte spelregels. De boeken zijn niet eenduidig 

of spreken elkaar tegen. Het ie een leuk spel,. dat ie zeker. Een 

goedkoop spel ook, want met een schaakbord, een setje damschijven 

en wat plakkertjes val je al in de prijzen. Alleen die verdomde 

syelregels • • • • •  

Wij van ons team zetten de research voort! En wij zullen 

ale.gen,! Weet u er meer van: klim in de pen en schrijf' de redaktie. 

Weet u er niks van: ga rustig door met schaken en wacht af: 

JJASKA KOMT ! ! ! ! ! 

_·",.J,-----
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1 Igancia 5267 61 Deken A. 2967 

2 Ka.ar· v. ·' t 4864 62 l....Jol ters 2953 
,..., Vo<::. C.de 4820 63 .Jag er. de 2$'19 .;:. 

4 ki i 1 dschu t 4627 64 Jonk:man 2903 
c::' Mielen 4550 65 8U)'S 2865 ·-' 

6 td ij ch oe 1 4486 66 Drc•st 2852 

7 Hulst 1.) • 4388 4"7 Cor·ne l i s<::.en 1.AJ • 2831 '"'' 

8 Bu 1 t 4292 68 Oomens 2805 

�· Kamp v.d. 4280 69 Matthi&.'=· 2789 

10 PiJper·s 4216 70 Deken P. 2789 

1 1 Nu-:. i nl< M. 4208 71 Ba 1 i ndong 2757 

12 Leviathan 4182 72 ZonJee 2746 

1 '=' Vo<::. S.de 4157 73 Neidig 2700 �· 

14 Nobel 4128 74 .Jc•ng P.de 2681 

15 Peters.ma 4117 75 Gould 2645 

16 Steeni:. v. 4108 76 Cornel issen H. 2626 

17 Nus.inK A. 4091 77 Rieti.. >eld 2578 

18 Oranje 4089 78 Louiszoon 2496 

19 Lei J en 4010 79 Ver·hc•even 2471 

20 1,_1; 1 de de 3977 80 Kleef v. 2460 

21 Ec 1 us.e de "1 3917 81 Kronenbur·g 2394 

22 Di rks 3894 82 Aarts 2384 

23 Beis 3847 83 Ko p er 2346 

24 Eisses 3755 84 Long du 2313 

25 Knc•P 3753 85 Hoogenboom E. 2252 

26 Leeu1"1e de 3742 86 •.)r i es de 2206 

27 Bal der· 3723 87 Ri .JKe 2198 

28 Dommelen v • 3698 88 Woe'::.thoff 2185 

29 Ven der· bos.c h 3654 89 ROO)' de 2168 

30 Kurk 3618 90 Neuhaus 2165 

31 R i e:.:.en •.) . 3595 91 Br·aaf 2133 

32 Manuri 3561 92 Marx 2073 

33 Leut>,• :35:;::6 93 •,)1 am i ng 2061 

34 Ui te r·t-<.• i j l< 3503 94 Vero;:.trae ten 2038 

:35 8 i 1 derbeek 3415 95 Br>'ans 2016 

36 Mug 3371 96 Fernando 1976 
�..,. Steden v • 3354 97 Smit 1944 �' 

38 Martens 3348 98 Aue 1902 

39 Gr·uenbauer· 3348 99 Ba tenbur·g I.}. 187'9 

40 Schie v. 3:332 100 Jong J.de 1872 

41 Del< en l.,J • 3295 101 Ei mer·s 1860 

42 Knecht 3286 102 Dalen v Il 1855 

43 Ammer·:. .,, . 3274 103 Stigter 1852 

44 Vega. 3266 104 Ber·khou t 1840 

45 Ei ._iken v. 3231 105 Kraft 1794 

46 Hemmes 3223 106 Buyserd 1781 

47 Tamboer· 3209 107 Goc•ssens. 1599 

48 Baren dregt 3169 108 Huang 1585 

49 Bosma 3167 109 Hoc•ge n bc•c•m 1576 

50 Mol 1 erna. 3141 110 Borkert 1575 

51 Daa.len v • 3122 11 1 l)een v.d 1465 
52 Mei .ier 3115 112 Flinkert 1250 
53 Man<..)ehoe toe 3086 113 Min 1231 
54 Oot es 3065 114 Di Jk:.tra 1134 
55 {,_foestijne v.d 3021 115 Vl"eeze de 1?166 
56 Meurs v. 3018 116 Mettrop 937 
57 Bosschieter 2996 11 7 Plas >..>.d 842 
58 Teo 2996 118 Mix 761 
60 Kuyper· 29$'6 119 


