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VAN DE REDAKTIE · 

Het laatste nummer van dit seizoen en gelukkig 
een van formaát. Dat. mag ook wel want u zult er ' 
tot augustus mee moeten doen. Het vakantieseizoen 
is weer aangebroken en dat betekent dat bij Ca
issa de zomerkompetitie verspeeld wordt. Dinsdag 
29 mei j.l. hadden we de eerste ronde en 28 au
gustus a.s. wordt de tiende en laatste ronde ge
speeld. ,Na de 7e ronde hebben we ook vakantie en 
wel 4 weken. 17 juli is de eerste vakantiedag. 
Op 14 augustus gaat de tent weer open voor de 
achtste· ronde. 
De winterkompetitie en het snelschaakkampioen
schap zijn dus achter de rug en de redaktie wenst 
de hereri Ignacia en Van 't Kaar van harte profi
ciat met de door hen (wederom) behaalde titels. 
De eindstand van de winterkompetitie :plus (!!) 
kommentaar, en dat is voor het eerst sinds ja
nuari, vindt u op pagina.'s 10 en ll. Evenals de 
bestuursmededelingen, ook terug van weggeweest. 
In het vorige nummer beloofden we wat meer aan
dacht te besteden aan het wedervaren van de·c
teams ·in de eksterne kompetit.ie. Dat is helaas 
slechts gedeeltelijk gelukt. Van c3, C5 en C7 
ontbreekt een überblick van het afgelopen sei
zoen. In het vorige nwmrier stond al iets over 
C4 en nu zijn dus Cl, C2 en C6 aan de beurt� Wel 
hebben we (eindelijk) beslag weten te leggen op 
de eindstanden in de verschillende poules en die 
vindt u verspreid door dit nummer. 
.BELANGRIJK!?� Op de volgende pagina staat het 
jaarlijkse enq_uetef9rmulier, waarop u aan moet 
geve'n of u komend. seizoen niet of wel, dan wel 
als invaller mee wilt spelen in de SGA kompetitie. 
Invullen dus, zeker als u mee wilt doen, maar 
liefst ook als u niet meedoet. ·Men wordt ook ver:... 
zocht de formul�eren zo spoedig mogelijk bij 
wedstrijdleider Oranje'· in te leveren, liefst nog 
voor de vakantie, maar uiterlijk dinsdag 21' au
gustus. T.ie samenstelling van de teams moet na
melijk vóór 1 september aan de SGA worden door• 
gegeven. Er is dus géén klementie voor vergeet-
áchtigen onder u. _ ' 

' 

We wensen iedereen e�n goede vakantie of een zo-
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KOLOFON 

Caissa Nieuws is het maand
blad van de schaakvereniging 

Caissa 

wedstrijd1eider: F.Oranje 
Lindengracht 80'11, A'dam 
tel. 277017 

gironurrn�: 4602882, tnv 
scbaakve.rP.niging Caissa 

clublokaal: Oranjehuis 
Van Ostadestraat 153, A'dam 

redaktie: Pieter de Jong, 
Wîilem Grünbauer . 
vaste medewerker(s): 
Bert Wijchgel 
redaktieadres: 
Rustenburgerstraat 299111 

1073 GE Amsterdam 
tel. 7180�9 

Het volgende nummer ver
schijnt omstreeks 30 au
gustus. Kopij inleveren 
vóór of op 21 a,ugustus op 
bovengenoemd adres of op 
de club. 



ENGfüETEFORMULUER - CA l '.3SA 
==..:======================.::= 

NAAM: 

Om te bepalen met hoeveel teams we het komende seizoen in de 
bondscompetitie gaan spelen willen we graag weten wie er bereid zijn deel 
te nemen aan die externe competitie. Deelname betekent ook af en toe spelen 
op een andere dag dan dinsdag (uitwedstrijden). 
Vanzelfsprekend is niet ieder die zich meldt ook verzekerd van spelen. We 
zullen desnoods een reservegroep achter de hand houden. 
De indeling van de speler·s in een teB.rn hanqt a.f \.Jan de pl.::i . .:<.h:. op de 
e i n d r· ;;.. n g 1 i ._i -:. t v .:.. n de 1""1 i n t e r· c C•m p e- t i t i e . 
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�:�'J'?_L dee 1 nemen a.:i.n de bond-::.compe t i tie 

nl.�.i de e 1 nemen aan de bon dsc c•mi:• et i t ie 
a. l l een af en toe .Ln �!::i. l.J_§:_[� 

I k be r1 i n h e t be z i t •".• .:;. n e e n a. u t o 
Ik ben niet in het bezit •".•an een auto 
(deze l.:•.a.t·:.t•? •.n-.:..i;;ien i ,•,.•.m. uitt".red·:.tr·i . .iden) 

Ik heb onlangs telefoon gekregen: fJ C• Il • Il • • •  Il • R Il Il 1 • •  .Il Il Il '4 • Il lf 

t"·1i.1n telefoonnr·. i=.: q t:·1"\1 i ..i z i 9 d : rr1:1 • • • • • • • • •  , " " • •  " • • • • •  " 

·--------------------------------hierlangs afknippen-----------------------------�------·-------

Nogmaals van de redaktie 

De redaktie, inmiddels uitgebreid met Willem GrUnbauer en vaste medewerker Bert 
Wijchgel, is met het bestuur rond de tafel gaan zitten om het reilen en zeilen 
van ons clubblad te bespreken. Na lang en naar ik hoop wijs beraad hebben we una
niem besloten om voorlopig, men denke aan een periode van minstens een half jaar, 
waarschijnlijker: een jaar, niet al te veel aan het blad te veranderen. Dat wil 
zeggen dat Caissa Nieuws voorlopig haar oude naam en formaat blijft houden en dat 
er grenzen zijn aan het aantal en de vorm van de vaste rubrieken. Zijn al die plan
nen om het blad te vernieuwen dan ineens van de tafel? Nee, dat zijn ze niet, maar 
zowel bestuur als redaktie vonden het wenselijker om een beter inzicht te hebben 
in de wensen van de clubleden, u dus, dan er op dit moment bestaat. Daarnaast heb
ben het afgelopen half jaar nog heel wat problemen de kop opgestoken die betrekking 
hadden op de inhoud van het blad. Daarbij denken we vooral aan verslagen én standen 
van de eksterne kompetitie. Maar ook andere rubrieken zijn de kinderschoenen nog 
niet ontgroeid. We gaan er eerst voor zorgen dat die dingen goed gaan lopen, door 
betere afspraken en intensiever kontakt met het bestuur. Verder is er een specia
le PPP-kornrnissie ingesteld, die zich met de nieuwe plannen en uw wensen inzake de 
krant gaat bezighouden: planning, propaganda and public relations (oftewel: Paula, 
Felle en Pieter ). Daar hoort u nog van! 

Pieter de Jong 

� I , 
114 ti:aJt � . ·' 

lioutmedm hij h..t verhaal van' Renaut van Monttlbaen'. 
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'-)a.n 'een band. 

Op Donder·da.g::: rna.a.r·t . j. l. hebben drie lt<den 1.."<:i.n de :::;.1..),C<:•.is.s .. ::i. een 
bezoek gebracht aan mevrouw EiJgenbrood in Petten (Noord Holland). Een 
bezoek, waartoe op de bestuurvergadering van Januari, een besluit was 
o e n ciril è n • [,J i J •,! on de n h e t n i e t rn e e r dan n o o d z .9. �� e 1 i ...i k e n ei e v .. 1 €> n ·::. t , e •.=.• n 

('• ;j è r· q e l i . .i k be z o e I< .:;., f t e 1 e g ge rr . 0 o K 11 . .1 ar· e n e r· n cu:;i 1._.1 e l e z :�. k E• �1 , d i �" 
�i...inheer Eijgenbrood onze vereniging had nagelaten en die hu onder de 

1� · höede '·.!<:i.n .:;.,nderen mc•eten • . ..ial len. In mi.jn optimis.me d.:i.cht i�:: alle·::. met 
voorzitter Errit Petersma in trein en bus naar Amsterdam te kunnen 
slepen. Dat was een mi�rekening. 

( )  

() 

Het Kwam echter zo uit, dat aan mijn Apple //e iets moest worden 
gerepareerd, juist op het moment dat de maart-uitgave van Caissa 
Ni eu1_,.,1·;:. moes.t •".•er·sch i ._inen .. U begr· i jpt het 1 een 1 B"9.i:-::.te s;.t.9.nd en .:fa 
adres-labels dreigden door gemis de uitgave van onze zojuist weer 
qestarte Krant te torpederen. De computer was binnen 24 uur. 
gerepareerd, maar om labels en stand van Caissa nog op tijd in orde te 
kunnen rnëi.k•?n, '·"·'·�··-=· he·t nodig d.9.t il< hem ze•lf 9ing .:i.fh.::;..len in 
Ämstelveen. Maar een taxirit declareren? 

Wat een geluk, dat ._ie dan nog een clubgenoot als Bert WiJchgel kunt 
vinden, die niet alleen feilloos Capi-Lux Computer Center in 
Amstelveen weet te v inden, maar ook nog even aanbiedt om Errit 
Petersma en mij de volgende dag naar Petten te rijden! 
Het Yon gewoon niet mooier, maar nodig bleek het ook. U moet weten, 
dat de heer EiJgenbrood nooit een uitslag of krantje, 
aanmeldingsformulier of wat dies meer zi._i heeft weggegooid. We zijn nu 
in het bezit van alle nummers van Caissa Nieuws die ooit zijn 
verschenen,zowat alle uitslagen, die er binnen Cais� verband zi._in 
ge•._.1allen en .:;.,lle cor·r·espo-ndentie, die in de lc•c•p der· j.::•.r·en is. 9e1..Joer·d, 
en zo zijn er nog vele zaken op te noemen. 
We hebben een bizondere middag in Petten doorgebracht. Veel vert�lde 
mevrouw EiJgenbrood ons over de afgelopen, droeve weken na het 
01.H:·.r·l i Jden .""an h.::i.a.r· m.:i.n. Ze s.chord < c•ns. �::off ie en pr·es.enteer·de Kerek, 
all es in een orima stemming. Zoon Hans - eens nog gevierd 1e 
teamspeler van onze club - was ons behulpzaam bij het ui tzoeK van de 
dingen, die voor onze club belangrijk Konden zijn. In de namiddag 
verlieten we Petten wee� en door het mooie en vlakke Noordhol land 
reden we naar Amsterdam. Onder de indruk kwamen we van het feit, dat 
mi ..inheer· Ei . .i•;�enbr·· oc•d die .::i.f·::.t.:i.nd t.-.1e�::el i .J�::-::. - tot midden in dt? n.9.cht -
tweemaal aflegde om het Caissa schaakgebeuren te leiden. 
Een lekke achterband deed ons aan de kant van de weg belanden� toen 
'·"·'i..i Jui·::.t de mc:gel iJkheid bespr·.:;..l<:en, in een der 1",.1egc .:;i.fe··":. een klr?in 
oponthoud te organiseren. Maar ook in het banden verwisselen is Bert 
geen kleine .Jongen en wat is het dan leuk om een zeer groot cafe tegen 
te komen, dat 'De Band' heet. Het was erg mooi weer, die middaq, en 

het had nog kunnen zijn, dat we met een doos wafels thuis waren 
gekomen, te koop aangeboden voor aanschaf van leermid-
delen van een of andere Haagse kunstnijverheidsschool. 

De excursie hebben we tenslotte besloten in het onvolprezen Restaurant 
"Koekenbier" in Alkmaar. Een goede gelegenheid om nog eens de 
gebeurtenissen van de middag door te spreken. De dozen, 
·:.ch.9.a.kl<l cd<ond•::·r·del en en ma.ppen -9.chter· in de .::i.utc• v.::i.n Ber·t l.o..li ...ichgel 
deden mi..i ineen-:. ei9enl i...i�: pa.·::. ·�oed bes.effen, da.i: er· een ti .idper·k •".•i:::ii::ir· 

.:;..f1;ies.1 eten. 

1 '?S4. 

3, 
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EfäREN in plaats van PAASBRODEN 

De traditie wil dat het paas-snelschaaktoernooi van de Amsterdamse Schaakbond ieder 
jaar weer valt op de eerste stralende lentedag. Op 14 april scheen dus buiten volop 
de zon, de terrasjes· liepen vol en in een donkere Verhey-sporthal zaten honderden 
domkoppen te snelschaken. 
Caissa l schrijft sinds enkele jaren in in de hoogste groep en daarin skoort het team 
redelijko Vorig jaar werden we in gezelschap van teams als .Desisco 1 en Amstelveen 
zelfs derde! Dit jaar moesten we in een 14-tal ronden (zonder één enkele pauze�) een 
dubbele kompetitie afwerken. De eerste helft verliep desastreus: van de te behalen 
35 bordpunten bemachtigden we er niet meer dan 13. Daarna (betere konditie?, einde
lijk wakker?) waren we niet meer te stuiten: 25,5 bordpunten uit de laatste 7 ronden, 
onder andere door winst op Desisco l, Yemo 1, Tal 1 en US 1. Dat kon echter niet ver
hinderen dat we uiteindelijk slechts vijfde werden van de acht. En alleen de nummers 
één krijgen paasbroden; de rest mag proberen de eieren heelhuids thuis te krijgen. 

Tot slot de persoonlijke resultaten: 

Bord Gespeeld, Punten 

ï)N. Bryans 14 a,5 

�� R. v.h. Kaar 14 10 
o. Ignacia 14 6,5 

4) M. Nielen 14 6 
5) J. v. Steenis 14 7,5 

Rob van het Kaar 

CAISSA 7 (het verslag van de laatste ronde) 

Gesterkt door een bak leut vertrokken 3 van onze spelers per fiets naar Amsteltoren 2. 
De rest bereikte, met Jos Vlaming als reisgids, via een toeristische route langs de 
Amstel het klubgebouw van onze tegenstander. 
Aan bord 1 wist Micha Leuw, na. eerst het ene na het andere stuk te hebben weggegeven, 
tot remise door eeuwig schaak te komen (stiekem in de leer geweest bij Petrosjan, 
};icha?). Leo Oomens kwam door sterk positioneel spel aan bord 2 tot winst. Helaas 
bracht Paul Gould de partijen weer in evenwicht door aan bord 3 strijdend ten onder 
te gaan. Onze vaste 'invaller' Erno Woesthof behaalde evenwel het volle punt met 
zijn specialiteit: het damegambiet. Hopelijk krijgt hij nog vele malen de gelegen
heid zijn voorliefde voor dames op het schaakbord uit te buiten. 
Guus Aarts kon zijn verkregen pionnenvoordeel net niet uitbaten. De behaalde remise 
is echter weer een stap in de goede richting. Doorgaan zo! 
Luuk en Jos waren beide geintrigeerd door de zeer jeugdige leeftijd van hun tegenstan
ders. Je zal maar verliezen van zo'n broekje. Zover kwam het gelukkig niet� beide par
tijen eindigden in remise. Ondergetekende bood ook remise aan, maar nadat het aanbod 
was afgeslagen kwam ik snel, en met het nodige geluk, tot de volle winst. 
Door deze 5-3 overwinning zijn we in onze poule een goede middenmoter geworden. 

Het merendeel van ons team hoopt volgend seizoen weer Aarnen te spelen in één team. 
Mogeli,ik dat hiermee rekening kan worden gehouden bij de nieuwe indeling. 
Tot slot wil ik namens onze teamleider een ieder bedanken die het afgelopen seizoen 
in C7 speelde. Tot de volgende bondskoropetitieo••• 

Ben van Kleef 
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CAISSA 1 

Na het kampioenschap van vorig jaar verloor Cl de helft van zijn spelers en de 
verwáchtingen waren dus allerminst hooggespannen. Halverwege de kompetitie bungel

,den we zelfs onderaan de ranglijst. Een belangrijke overwinning op Tal bracht ons 
uit de gevarenzone en we eindigden tenslotte in de middenmoot op 500fa. 
Kampioen Nieuw-West hebben we eigenlijk alleen van grote afstand mogen bewonderen; 
het was duidelijk het sterkste team in de poule. 

· 

Persoonlijk beschouw ik .als grootste zwakte van Cl dat het niet echt een èenheid 
was. ( behalve in de wedstrijd tegen Tal, toen we werkelijk blaakten van zelfvertrouwen). 
Hiervoor zijn verschillende redenen aan te voeren: 
- te veel invallers (zie de persoonlijke resultaten) 
- een aantal spelers spelen/speelden weinig of niet in de interne kompetitie 
- zoals vermeld, begonnen we met .een grotendeels nieuw team. 
Het zou komend seizoen mogelijk moeten zijn een grotere rol te vervullen in de pro
motieklasse. Als één van de grootste verenigingen in de SGA zijn we dat aan onze 
stand verplicht en we hebben per slot voldoende kwaliteit in huis om hoge ogen te , 
gooien. 1./ 1 Jf'tro t/a,_, n..e (· /(a�r 
De persoonlijke resultaten van Cl van afgelopen seizoen: 

Ignacia 3,5 uit 7 50% Lei jen 1,5 uit 3 50}6 
Y.h. Kaar 4 uit 6 67% Nielen 0 uit 2 00;6 
B:ryans 3 uit 4 75% Wijchgel 1 uit 1 100}6 
De. l'Eciuse 3,5 uit 6 58%, De Wilde 1 uit 4 25°/o 
Petersma 2,5 uit 7 36% Nusink M. 0,5 uit 1 5())6 

.. 

Pijpers 5 uit 7 71% De Vos s. 0,5 uit 1 50}6 
Kurk. 3 uit 6 50}6 De Vos c. 0,5 uit 2 25% 
Nusink A. 2,5 uit 6 420;6 Van Steenis 1,5 uit 2 75% 
M.ix . 0 uit 2 CY}6 Wildschut 1,5 uit 2 75% 

CAISSA 2 

Ook C2 is er dit jaar niet in geslaagd hoge ogen te gooien in de bondskompetitie. 
Het leek in het begin erg goed te gaan, we wonnen de eerste twee wedstrijden, zij 
het niét met grote cijfers. Jammergenoeg bleken dat ook de zwakste tegenstanders 
in onze poule, DOS 1 en Nieuw West 2. De twee daaropvolgende wedstrijden gingen 
nogal 'kansloos verloren tegen Ams.telveen 3 en de latere kampioen Fischer-Z l, hoe
wel we tegen de eerste wat pech hadden. Vervolgens wonnen we onverwacht van Amstel 
1, een team dat op papier sterker werd geacht en ook als tweede is gefinisht. Daar� 
na moest Tal 3 eraan geloven en omdat Amstelveen een paar steekjes liet vallen 
stonden we plotseling tweede. Helaas tekent het de wisselvalligheid van ons team 
dat we de goede lijn tegen Vas/ASC 4 niet konden doortrekken en in een rommelige 
wedstrijd met 6-4 verloren. Daardoor eindigden we tenslotte als vijfde met welis
waar. evenveel wedstrijdpunten ale Amstelveen en Tal maar een slechter doelgemiddel� 
de. Volgend jaar beter zullen we maar zeggen. 
Ik kan helaas niet beschikken over de lijst met persoonlijke resultaten. Het ging 
echter erg goed me.t onze eerste bordspeler Clemens de Vos en erg slecht met onder
getekende en dat waren de uitschieters. 

. EINDS'rANDEN Jf.romotieklasse 
1. N.Weat 1 7 14 46,5 K 
2. A'veen 2 7 11 41 
3. Tal 2 7 8 37,5 
4. Caisaa 1 7 7 35 
5. Necreba 1 7 6 28,5 
§.._'D2.sLws_m3_ 1 _4_3g,.2, _ 
7. Isolani 1 7 4 31 D 
8. Memo 3 7 2 28 D 
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Pieter de Jong 

le klasse B 
1. l<'iacher•Z 1 T 12 45 K 
2. Amstel 1 7 9 38 
3. A 'veen 3 7 8 40,5 
4• Tal 3 7 8 36,5 
5. Caissa 2 7 8 34,5 
§..._v!.sLA�c_4 __ 7_§.�8.1.5_ 
7. Doe 1 7 3 25 D 
8. N.West 2 7 2 32 D 
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JEUGD 
In het vorige Caissa-nieuws misten jullie natuurlijk een stukje over jullie wel 
en wee. Gewoon een stomme fout van ons. Sorry, we gaan gewoon verder. 
We hebben volgens plan een nieuwe kompetitie ingevoerd waarin je kunt promoveren 
en degraderen. Deze kompetitie is veel sneller afgelopen waardoor het veel span
nender wordt. Een klein foutje, en je hebt misschien de eerste plaats verspeeld! 
We speelden de afgelopen maanden in twee groepen, A en B, waarvan de eindstanden 
hierna gepubliceerd worden. 
Nog wat anders: we zijn met ons eerste team weer gepromoveerd en we moeten nu in 
de hoogste klasse gaan spelen. En neem ma.ar van mij aan, dat wordt een zware dob
ber. Daarom hebben we besloten het eerste een extra training te geven, om zo mis
schien wel weer kampioen te worden. Aran zal voortaan dat vaste groepje les gaan 
geven, en wie interesse heeft kan daar natuurlijk rustig bij gaan staan. De pre
ciese samenstelling van de teams staat overigens nog niet vast. Maar nu terug naar 
onze eigen kompetitie. 
In groep A won Serge met grote overmacht, en verloor alleen van Marco, die, over 
de hele linie gezien, bijzonder konstant speelde. Frits speelde zoals gewoonlijk 
een degelijke en goede kompetitie. Dat was anders bij Harrie, Diederik en Micha. 
Harrie begon slecht en emndigde goed, Diederik begon goed en finishte zwak. Mi
cha speelde wisselvallig. Randolf had het moeilijk want iedereen wilde graag van 
de klubkampioen winnen, en dat merkte hij maar al te goed. Maurice en Paul waren 
er een paar keer niet en hebben het verder vaak erg druk met uit te maken wie van 
hun tweeën het sterkst is, zodat hun klassering wat te laag is. Inez wilde liever 
in de B-groep spelen, want ze vond de A-groep te sterk. Marjan viel een paar keer 
voor haar in. Serge krijgt uiteraard een prijs voor zijn fraaie prestatie. 
In groep B verraste Teun iedereen door zeer sterk schaak te spelen • .  .Da.t doet hij 
trouwens nog steeds want onlangs versloeg hij Marco en Randolf. Zou hij stiekem 
studeren? Luc plaatste zich zoals verwacht voor de A-groep met zijn tweede plaats. 
Ook Bruno, Jochem en Willem speelden sterk maar kwamen net te kort voor promotie. 
Patrick en Jonathan blijven volgens mij te snel spelen zodat ze uitgelezen kansen 
maar al te vaak misseno Wie kent ons nieuwe lid llfaarten nog niet? Klein en met een 
bril kijkt hij wijs naar de schaakstukken en weet er al heel wat van te brouwen. 
Dat wordt een nieuwe ster� Ook Johan en Arjen beginnen goed te spelen, hun spel 
maakt een serieuze indruk en de verwachting is dat zij nu snel zullen opklimmen op 
de ranglijst. Marjan en Inez speelden af en toe mee in de B-groep zodat hun plaats, 
net als in de A poule de realiteit niet goed weergeeft. 
Tenslotte de indeling voor de nieuwe lentekompetitie: Groep A: Micha s. , Micha L., 
Harrie, Serge, Marco, Teun, Luc, Frits, Diederik en Randolf. Groep B: Marjan, Maar
ten, Maurice, Patrick, Pa�, Johan, Jonathan, Jochem, Inez, Arjen en Bruno. 

Eindstand winterkompetitie: 

GROEP A GROEP B 
1. Serge 8 1. Tetm 7,5 
2. Frits 1 2. Luc 7 
3. Marco 6,5 3. Willem 6,5 
4. Harrie 5,5 4. Bruno 6 
5. Diederik 4,5 5. Jochem 5 
6. Micha 4,5 6. Ma.rjan/Inez 5 
7. Randolf 4 7. Maarten 4,5 
a. Paul 3 8. Patrick 4,5 
9. Ma\WiGe 2,5 9" Jonathan 4 

10. Marjan/Inez 1,5 10. Arjen, Johan 3,5 
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EINDSTANDEN 

2e klasse A adspiranten 2e klasse B adspiranten 
26 ' 

1. Amstel 3 7 14 26 K 1. Caissa 1 7 12 K 
2. liahdsmeer 1 7 10 28 2. A'veen 3 7 10 '19 
3. Amstel 5 7 10 21 3. Landsmeer 2 7 9 19 
4. Chaturan 1 7 10 18,5 4. Dos 3 7 7 20 
5. Tal 1 7 5 12,5 5. Tal 2 7 6 19,5 
.§. ...... w�e�._l ___ 7_ :-3_ 1) ___ &,.._A!!lslel ! ___ 7 __ 

5
_ .!.3.z.5 __ 

7. Caissa 2 7 3 11,5 D 7. Donner 1 7 4 10,5 D 
8. A'veen 4 7 1 9,5 D 8. A'veen 5 7 3 12,5 D 

Enquete Jeugdschaak 

In de maand april is er een kleine enquete gehouden onder de jeugd.leden. Dit om ook 
eens hun mening te horen. Kort samengevat vindt verreweg het grootste deel van de 
adspiranten het zeer gezellig bij Caissa. Een van hen vond het wat rokerig, ma.ar de 
meesten prefereren toch de grote zaal boven de kleine. 
Wat het clubblad betreft: vrijwel iedereen vindt het leuk, maar er is ook wat kri
tiek van sommigen. Eentje vindt het wat dun en er is te weinig informatie voor de 
jeugd. Ook de stand in de bondskompetitie moet er gerege�d in. Een.ander vindt het 
blad ook meer voor de groten dan voor de jeugd. 
Mijn mening is dat we aan dat aspekt inderdaad meer aandacht moeten gaan besteden! 
(NB De redaktie sluit zich hierbij volledig aan). 
De nieuwe kompetitieopzet is bij de meesten goed aangeslagen. Goed idee dus, mister 
Nielen� De mening van de jeugd over de jeugdleiders is ronduit positief. Toch wel 
leuk om te weten. De meeste kinderen, één of twee uitgezonderd, spelen wel eens een 
partijtje thuis met een familielid. Ook kijken de meesten wel eens een schaakboekje 
in. Prima! 
Op de vraag of ze denken hoeveel een schaakmeester verdient luidden een paar antwoor
den: veel, vrij veel, terwijl er een denkt dat ze te weinig verdienen en eentje vindt 
dat ze genoeg verdienen (uit geheime bron heb ik overigens vernomen dat de vader van 
deze jongen de boekhouder van Jan Timman is.). 

Bert Wijchgel 
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VROUWENSCHAAKTOERNOOI IN NIBBIXWOUD 

Zaterdag 7 april j.l. werd in het Noordhollandse Nibbixwoud voor de vierde maal 
een vrouwenschaaktoernooi georganiseerd door de schaakvereniging Attaqueer. 
48 vrouwen van zo'n 10 verenigingen uit Noord Holland traden aan en speelden in 
poules van 4 ieder 3 wedstrijden van 45 minuten p.p. Vooral de Amsterdamse ver
enigingen waren goed vertegenwoordigd. ES'BO met 4 vrouwen, Chess Pot (een af
scheiding van ES'80 met alleen vrouwelijke leden) met 19 (!)vrouwen en last but 
not least Caissa met 2 vrouwen. MW. Hoogenboom en mw. Deken verdedigden onze klub
kleuren. 
Per poule werden maar liefst twee prijzen uitgereikt. Maar noch penningmeesteresse 
Hoogenboom, noch materiaalcommissaris Deken konden daarin delen met hun resp. 1 en 
0 punten! Toch was het een gezellige middag waarop ook de mannen aan bod kwamen; 
zij konden het opnemen tegen Fanny Heemskerk in een schaaksimultaan. 

Paula Deken 

CAISSA 6 

C6 heeft vanaf het begin van het seizoen met een invaller moeten spelen door het 
wegvallen van de vast opgestelde Aué. In het totaal is er 17 ma.al van een invaller 
gebruik gemaakt. Hun tien namen prijken hieronder op de lijst. 
De behaalde resultaten zijn redelijk te noemen: van de 7 gespeelde wedstrijden won
nen we er 4, waarvan 3 thuis. 
Sterspelers van het team waren Van Eijken, Huang en Tamboer. De prestaties van Ven
derbosch bleven wat achter op die in de klubkompetitie waarin hij op de 23ste plaats 
einàigde! Ook Tamboer en Van Eijken eindigden dit seizoen aanzienlijk hoger, zodat 
zij volgend jaar waarschijnlijk in een hoger team terecht zullen komen. 
Buyserd leek wat van slag, hij moet toch beter kunnen dan zijn 1 uit 5 skore doet 
vermoeden. 
Jammer dat we geen kampioen zijn geworden, toch hebben we best leuk gespeeld. Vol
gend jaar nog beter! 

Persoonlijke resultaten C6: 

Van Eijken 5,5 uit 6 9296 Oot es 1 Uit 2 50% 
Huang 5 uit 6 83% Oomens 1 uit 2 5096 
Tamboer 3 uit 4 75% Van Kleef 0,5 uit 2 25 % 
Venderbosch 3,5 uit 1 5 0% Verstraeten 0 uit 2 O'j<) 
Deken P. 3 uit 6 50% Mollema 1 uit 1 100% 
V.d" Veen 2,5 uit 5 50% Gould 1 uit 1 10()16 
�serd l uit � 2� Bosschieter 0,5 uit 1 5 0',,il 
Le uw 2 uit 3 6 V.d. Plas 0 uit 1 0% 
Vlaming 1,5 uit 2 7596 

Paula Deken 

f U1cls/c:;.11den 
�e klasse A !la klasse A 
1" Fischer-Z 3 7 14 41,5 K 1. ENPS 3 1 10 35 K 
2. Caiesa 6 7 8 31,5 2. FSCRB 2 1 9 2e,5 
3. Es'80 2 1 1 26,5 3. Chaturan 1 7 8 30,5 
4. TOG 1 1 7 25 ,5 4. Ee'80 3 7 8 29 
5" O/Toren 2 1 1 25,5 5. Caisaa 1 7 7 30,5 
6. Donner 2 7 5 24,5 6. A'toren 7 7 24,5 
b �e� .L _ L i._2!,_ _ 7. Amroba 4 7 6 26 
8. Landsmeer 3 7 4 23 D 8. Dos 4 7 l 20 
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IS ER WAT VCRANDERLl ? 

Wanneer ik over enkele weken naar de gebr. Van Domburg in de Utrechtse-straat 
ga om de namen van de laureaten in de wisselbekers te laten graveren, zal ik 
verzoeken opnieuw de lettercombinaties o. Ignacia (voor het clubkampioensohap) 
en R. van het Kaar (voor het snelschaakkampioenschap) in zilver ts griffen. Wat 
dat betreft is er niets veranderd. Tussen haakjes: Oscar is dit jaar voor de 
zesde maal in successie clubkampioen geworden: een onge�venaarde prestatie. 
Moeten wij van een 1tijdperk1 spreken? 

· 

Het aantal clubleden is ongeveer even groot als vorig jaar, waarmee we tot 
de vier grootste schaakclubs van de SGA behoren. Het aantal afgebroken partijen 
is even aanzienlijk als vorig jaar. Nogal wiedes. De zeer geachte Caissa-leden 
plegen van het materiaal nog altijd een puinhoop te maken. Rietveld komt nog 
steeds iets later. (Aangekondigd, ja ja.) Els Hog�boom is nog altijd penning
meesteresse. (Gelukkig.) De zaalhuur en de contributie zijn even hoog/laag als 
vorig jaar. De bedie�ing i� even tof als weleer. De jeugd krijgt nog steeds 
frisdranken en zoutjes. Is er dan echt niks veranderd? 

Ja zeker. De wintercompetitie en de zomercompetitie, de wedstrijdr�sultaton 
dus, worden sinds september 1983 met behulp van een computer berekend on vast
gelegd. Het bestuur vergadert zich een ongeluk. Pelle Mug zorgt sedert janu�ri 
voor de produktie en verzending van de clubkrant. Nieuwe gezichten manen u tegen 
23.30 uur .af te breken of te verdwijnen. En waarom? Omdat onze oude wedstrijd
leider, de onvergetelijke W. Eijgenbrood, in de loop van 1983 ziek werd, ernstig 
ziek, en in januari 1984 overleed. 

De heer Eijgenbrood heeft in mei 1953 het Caissa Maandblad redactioneel en 
qua produktie in han9en genomen. Hij heeft welhaast in zijn eentje de nummers 
9 tot en met 273 verzorgd. Dat is meer dan verbazingwekkend. In februari 1955 
heefi hij onz� clubkrant Caissa Nieuws gedoopt en voor het uiterlijk (twee 
paarden, toen al groen) gezorgd. Vooral door zijn inspanning spBelt onze club 
sinds het seizoen 1960-1961 volgens het systeem Keijzer. Maar wat lees ik in 
Caissa Nieuws, aflevering december 1960? ''De opkbmst van de leden is nog steeds 
prima. (Een woord dat destijds blijkbaar ook al in ums, e.p.) Dinsdag j.l. uiaren 
er 28 1man1 present." Inderdaad, een citaat van Eijgsnbrood. Gedurende het 
'bewind' van Eijgenbrood is Caissa dus ook gegroeid tot de club die zij nu is, 
want in november 1979 waren er al 83 seniorleden en nu zijn er bijna l�O. 

Door hot 1uegvallen van de heer Eijgenbrood heeft hst bestuur zich moe ter1 
bezinnen op continuïteit en verandering. Frans Oranje heeft zijn voorzitterschap 
ingewisseld voor het wedstrijdleiderschap, dat met de gedreven steun van Anton 
Deken en een echte computer reilt en zeilt. Overigens: die computer heeft bijna 
niemand nog gezien. (Bestaat zij wel?) Als ik u was, zou ik haar ook niet gaan 
zoeken, want dan dient u tot de slaapkamer van uw wedstrijdleider door te drin
gen. Ondergetekende is vorig jaar aangezocht voorzitter te worden, een functie 
die hij met toenemend enthousiasme en drankgebruik bekleedt. Gelukkig zijn de 
andere hestuursleden dezelfde gebleven. 

Na het verlies van de heeREijgsnbrood heeft hot bestuur beseft dat de taken 
moesten worden verdeeld. Dat proces is nu in volle �ang, zonder dat u dit mis-
schien merkt. De externe competitie (SGA-wedstrijden) zal voortaan door Paula 
Deken worden geco6rdineerd. Er zal meer verantwoordelijkheid en inbreng in de 
clubkrant van de teamleiders worden gevraagd. Ronald de Vries zal de ledenadmi
nistratie voeren. De redactie van Caissa Nieuws, Pieter de Jong en Willem Grün
bauer, zàl, met behulp van o.a. Bert Wijchgel (die het commentaar op de stand 
voor zijn rekening neemt) en hopelijk Clemens de Vos (partij-analyses), de 
krant tot een acceptabeler medium moeten maken. Pelle blijft ook het volgend 
seizoen de produktie en verzending verzorgen. Het eerste team van de jeugd is 
weer àfdelingskampioen geworden. Als coach VAn (sen gsdeelte van) de jeugdspelers 
is Aran KHhler, SGA-kampioen, aangetrokken. 

Tot slot sen oproep aan alle leden. Ik verzoek u vriendslijk met opmrarkinqen 
cm opbou\tJende kritiek op de gang van zaken n;:1ar voren te kornen. Dat tior�rt echt 

.niet alleen op de jaarvergadering (dit jaar: 4 september 3anstaande). Zorgt u 
allen voor kopij voor onze krant: geanalyseerde partijen, een belevenis, een im
pressie, een essay; kortom, leuke stukjes die in elk geval iets met schaken te 
maken hebben. 

9 Errit Petersma· 
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Korte nabeschouwing van de winterkompetitie 

Oscar Ignacia voor de zesde kee'r kampioen van Caissa, proficiat! Toch uniek in de 
geschiedenis van onze club. Maar hij is goed op de huid gezeten door Van 't Kaar en 
de grdtê verassing, De Vos c., die beiden Nielen ruim voorbleven • 

. Dê hieuwkomers Bult en Wildschut plaatsten zich door hun 5e en 6e plaatê voor hèt 
eerste tiental. En De l'Ecluse kon zich maar net, door een knappe laatste zege op 
Wijchgel in•.;het eerste handhaven. Good old Van Hulst zit toch elk jaar weer moeite
loos bij de eerste tien. 
En wat tè denken van onze wedstrijdleider Frans o., die toch mensen äls Petersma, 
Dirks en Balder voorbleef. Ook Nico Venderboech is dit jaar verrassend uit de bus 
gekomen; van de jongere Caissa-leden staat hij toch het hoogst, op plaats 25, net 
boven de ex-jeugdkampioen van Caissa, Micha Leuw, die dit jaar bewezen heeft niet 
dhder te doen voor menig senior-lid. 
Manuri in januari nog 95 ia tijdig tot inkeer gekomen en prijkt nu op een knappe 
2�e plaats. Ook knap is de prestatie van Van Steenis: in de tweede helft van de 
kompetitie gestart en als lOe gefinisht. 
Dr. Hemmes kon zijn grote vorm van de ekster.na kompetitie helaas niet doorzetten 
in de onderlinge. Verder zijn er natuurlijk ook rnenèen die onder hun kunnen hebben 
gespeeld. Wat doet De Jong P. op no. �?? (Stiekem een gooi doen naar het zomerkam
pioenschap?) Ook Zonjee kan beter. Hans Kurk is dit jaar wat teruggevallen, evenals 
Vega. Volgend jaar beter zullen we maar zeggen. 
Jk zou zeggen, beste mensen, geniet lekker. van.een welverdiende vakantie om de 
�ieuwe kompetitie weer met frisse moed en de nodige aspiraties te beginnen. 

Bert Wijchgel 

BESTUURSMEDEDELINGEN 
"!"'9------------

Sinds ons Caissa Nieuws in januari weer is gaan verschijnen hebt u de mededelingen 
van het bestuur nog niet weer teruggezien. Vanaf nu zullen ze elke keer weer in het 
blad staan. Maar er is nog wel het een en ander in te halen. 
Als nieuwe leden.heten we (sinds januari 1984) welkom: J. van Steenis, H.N.M. Ootes, 
P.J.G. de Jager, A.K. Dijkstra, G.J.J. Bosma en K.T. Teo. Wederom als lid begroeten 
we B.W. Eisses en A. v.d. Woestijne. Bij de adspiranten tenslotte zijn als nieuwe 
leden ingeschreven Willem van Beurden, Jonathan van de Wetering, Arjan de Vet en 
Maarten Leuw. Ook hartelijk welkom. 
Bedankt hebben: R. Frensdorf, C.R. Jesserun, R.F.M. Kaltenschnee, A.B. ter Heege, 
J.v.c. Tybout, R.A.s. Swaab, C.L. van Veen en L.J.H. Oosterwijk. 
Het ledental schonunelt rond de 120 senioren en 25 adspiranten. Voor de ledenverga
dering zal er nog een precieze telling plaatsvinden. 

2e klasse A 
l. A'veen 4 7 13 48 K 
2Q Landsmeer 1 7 12 40,5 
3. 'l'al 5 '7 9 38 
4. Caissa � 1 8 38 
5. Almere l 7 6 38 

. 6. Des/WGJVI 5 1 5 31,5 
l•_TQZ_l ____ 7_ l 18.J5_ 
B. PCB 2 7 0 17,5 D 

2e klasese B 
1. LCK 1 7 12 49,5 K 
2� PCW 1 7 10 38 
3. Isolani 2 7 9 41 
4. A'veen 5 7 7 34 
5. Tal 6 1 7 33 
6. Caisea 4 7 4 30 
l•_R�h2._eE__g,_7_ ,! 29.i.5_ 
a •. Ma.ccabi l 7 3 25 D 

1 1  

Frans Oranje 

29 klasse D 
1. Tal 4 8 16 52,5 K 
2. DCG 1 8 12 44,5 
3. Ee180 1 8 12 43,5 
4. Yu 1 8 10 47 
5. ENPS 1 8 10 46,5 
6. Amstel 2 8 5 33,5 
l•_VKV:Q. ! - - � _4_31,_2 -
a. Memo 5 8 3 31,5 D 
9. Caissa 5 8 0 23,5 D 



PARTIJEN 
In de partijenrubriek deze maand een bijdrage van Paul de Jager. Paul speelt nog 
niet zo lang bij CAISSA maar in zijn PROBLEEM-tijd speelde hij wel eens "een aar
dig partijtje" volgens eigen zeggen. De redaktie ontving verder nog een partij van 
Gould, niet van hemzelf ma.ar van Eduard Lasker, een neef van de toenmalige wereld
kampioen. Die partij, een zgn. 'five-minute-game' is echter al in het Nederlands ge
publiceerd in: Bouwmeester, Schaakboek 11, 100 miniatuurpartijen, blz. 128. Die 
drukken we dus maar niet af. De reda.ktie is echter bijzonder in haar nopjes met de 
respons deze maand. We zouden willen zeggen: laat het hier niet bij, maar zoek uw 
mooiste partij uit en stuur die naar ons. 

P. de Jager - Jonkman (Victog) Frans (aantekeningen van Paul de Jager en Pieter 
de Jong) 

1. d2-d4 Pg8-f6 
2. Pbl-c3 e7-e6 
3. e2-e4 d7-d5 
4. Lcl-g5 Lf8-e7 
5. e4�e5 Pf6-d7 
(i. h2-h4 . . . 

De Aljechin-Chatard-aanval. Wit 
biedt een pion aan om via de open 
h-lijn tot een direkte koningsaan
val over te gaan. Na 6 • •• ,Lg5:; 
7 .hg5: ,ng5:; 8. Ph3,De7; 9.I'f4 moet 
zwart zich zeer precies verdedigen. 
Daarom wordt. het pionoffer meestal 
geweigerd met 6 • •• ,c5, f6 of ••• 

6. • •• 

1 • Lg5: e 1 '! '? 
a7-a6 

••• 

Gebruikelijker is 7. Dg4 (hier heeft 
men ook 7e b4 geprobeerd maar dit leid
de in de praktijk tot beter spel voor 
zwart, Schaposchnikow-Akopjan, Jere
wan 1964) met druk op de zwarte konings
vleugel, waartegen zwart zich met 
7 • •• ,Lg5: benevens f5 en c5 het best 
verd.edigt. 

7. • • •  

8. Ddl-g4 
Dd.8:e7 
g7-g6 ?! 

Niet beter is 8 • • • , 0-0 of 8 • •• , 
KfB, ma.ar 8 • •• , f5 ziet er sterker 
uit. 

9. h4-h5 : 
10. h5:g6 
ll. Lfl-d3 ?! 
(ll. Pe2� J) 

11. • •• 

12. Pgl-f3 

è7-c5 
f7:g6 

Th8-g8 
c5:d4 ? 

Weliswaar volgt zwart konsekwent het 
'normale' plan - druk op het witte 
centrum - maar veiliger oogt 12 • •• , 
c5-c4 om de loper terug te drijven. 

12 

Nu volgt een overval, mogelijk door het 
grote aantal witte stukken die op de 
zwarte koningsvleugel gericht staan. 

13. Thl:h7 !! 

13. • • •  

14. Dg4:e6+ 
15. Pc3:d5 
16. 0-0-0 
17. Pf3-g5l 

De7:h7 
Ke8-d8 
Ifu7-g7 
Pb8-c6 

Dit had al op de 15e zet gekund, ma.ar 
wit kon inderdaad rustig de aanval ver
der versterken, zwart kan zich nauwelijks 
verroeren. 

17. • •• 

18. Ld3: g6n 
Pc6-e5 
Dg7:g6 ? 

Zwart gunt wit het mat door 

19. De6-e7 mat 

Er was geen goed alternatief meer: 
18 • • • , Pg6: faalt op 19. Pf7+ met 
dameverlies en op Pc5 of :Pf8 volgt 
verrassend Db6+ eveneens met mat of 
dameverlies. 


