
W�U�Q� 
UUW\UW� 

Van de redaktie. 

Eindelijk is hij daar dan weer, het door zo 
velen gewaarde Caissanieuws. Wat een werk, 
zeg. De hele avond diagrammen wrijven en 
typen en trachten een schaakklok te tekenen. 
Maar wat wi 1 je ook na zo 1 n woe'ste maand! .
De jeugd Verliest met 4-1 en wint met 1-4, 
Caissa 6 verliest met 5-3 en caissa 7 wint met 
dezelfde cijfers. Caissa 2 en 3 verliezen · 
met 5i-4l, Caissa 4 verliest met 8-l(Voorl.) 

. en Piet van Ammers breekt voor de tweede maal 
af op de negentigste zet! Alleen Caissa 1 
gaat onder de helaas verliezende aanvoerder 
Robert van 't Kaar als een stoomwals gestaag 
door haar tegenstander te verpletteren. Eind 
1984 belooft een onvergetelijk schaakfestijn 
te worden, mede door de be rei dwi 11 i ghei d van 
de teamleiders om belachelijke hoeveelheden 
copij in te leveren. PRIMA�� En wat te denken 
van de briljante partijen van Jaap en Clemens? 
Mede daardoor heeft onze vaste medewerker, 
Dhe IJ Yöghurt er van afg�zien· deze aflevering 
te verrijken met zijn onnaspeurlijke bijdrage 
c.q. te verprutsen met zijn geklungel volgens 
uw voorzitter en waarnemend teamleider. 
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DE SGA VERGADERDE. 

Woensdag 17 oktober jongstleden waren de besturen van een kleine 30 bij de 
SGA aangesloten verenigingen aanwezig in de Sporthal Oost om te 11vergaderen1 1• 
Ik heb dit werkwoord tussen aanhalingstekens geplaatst, omdat de gedeleg�er� 
denvergadering een lichte wanvertoning was. Het vergaderpeil was misschien 
alleen te vergelijken met het spelpeil van het Nederlands voetbalelftal, 
dat op die zelfde avond van Hongarije verloor. In de eerste plaats bleek 
de voorzitter van de SGA (Van Kleef) om onduidelijke redenen afwezig. 
In de tweede plaats was de penningmeester (Adema) op herfstvakantie. (De 
KNSB was overigens wel present, met twee man. ) In de derde plaats waren de 
meeste clubbestuurderen slechts komen opdagen om de op grond van afdelings
kampioenschappen in de wacht gesleepte schaakklokken af te halen. 
In de vierde plaats bleek de rest van de agendapunten niet meer dan een grijze 
rij van hamerstukken te zijn. Vooral Jacques v. d. Burg (voorzitter van De 
Raadsheer) en uw voorzitter, die in gezelschap van uw secretaris Ronald de 
Vries was, lieten herhaaldélijk van hun ongenoegen .over de gang van zaken 
blijk geven. Wat valt er aan nuchtere feiten te melden? Caissa viel dit 
jaar buiten alle prijzen. Fischer Z verdiende door kampioenschappen van 
alle drie de tientallen drie schaakklokken. De SGA-cup ging naar Amstelveen, 
dat met 19 van de 20 bordpunten voor een record zorgde. Caissa lootte 
Dë Amstel als komende tegenstander voor de SGA-cup 1984-1985. De heer Simonis 
werd evenals op de vorïge vergadering in het zonnetje gezet. (Niet ten on
rechte na zovele noeste dienstjaren, maar waarom moeten speeches onveranderd 
in een warwinkel van gemeenplaatsen ontaarden?) Tenslotte: er was tamelijk 
veel kritiek (ook van de kant van het SGA-bestuur) op het interview dat 
voorzitter Van Kleef aan Het Parool had gegeven. 

Errit Petersma. 

AGENDA 

Datum Dag Wedstrijd Tiental Club Uit/thuis 
-----------------------------------------------------------------

12. ll. 84 Maandag 2e klasse D C4 Almere 1 uit 
13. ll. 84 Dinsdag Pram. klasse Cl DES/WGM 3 thuis 
13. 11. 84 Dinsdag 3e klasse C C5 Donner 1 thuis 
15. ll. 84 Donderdag 2e klasse C C3 O. Toren 1 uit 
20. 11. 84 Dinsdag UITSPELEN AFGEBROKEN PARTIJEN.thuis 
23. 11. 84 Vrijdag le klasse Jeugd (5)A1 veen 1 uit 
27. ll. 84 Dinsdag 4e klasse A C6 Almere 2 thuis 
03. 12. 84 Maandag le klasse B C2 A 1veen 3 uit 
04. 12. 84 Dinsdag Pram. klasse Cl Memo 2 thuis 
04-12. 84 Dirisdag 2e klasse D C4 US 3 thuis 
1 1. 12. 84 Dinsdag 2e klasse C C3 ENPS 1 thuis 
14. 12. 84 Vrijdag Jeugd le kl. Cl (5) A1 veen 2 uit 
18. 12. 84 Dinsdag Pram. klasse Cl A'veen 2 thuis 
18. 12. 84 Dinsdag 2e klasse D C4 Amstel 2 uit 
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UITSLAGEN BONDSWEÖSTRIJDEN; 

5 oktober 1984, Nieuw-West II-C4. 

1. M. 
2. M. 
3. P. 
4. J. 
5. F. 
6. F.  
7. p. 
8. c. 
9. p. 

10. J. 

v. Daalen 
v. Eijken 
v. Ammers 
Meijer 
Drost 
Oranfe 
de Jager 
van Schie 
Deken 
Vlaming 

0 
0 
1 
0 
0 
0 
af gebr. 
0 
0 
0 

Na een paar dagen koortsachtig telefoneren 
tussen Paula Deken en ondergetekende was C4 com
pleet en gereed?? om de strijd met Nieuw-West aan 
te binden. Echter met drie invallers waren we geen 
partij voor het vorig jaar gedegradeerde team uit 
de Westerkerk. Als eerste gaf van Daalen de pijp 
aan Maarten; Meyer zag spoedig een paard op hol 

dat alle punten in de Westerkerk 
lopige 8-1 uitslag op. 

slaan en van het bord verdwijnen. Paula Deken moest 
een loper geven om een vijandelijke pion te elimine
rr-n. Op de andere borden verging het ons al niet 
oet�r. De Jagér brak nog af in wat een onduidelijke 
stand heet. Kortom,men mag gerust van een afgang 
spreken. Slechts ondergetekende wist te voorkomen 
bleven. Derhalve leverde dit eerste treffen een voor-

Hopenlijk geeft de wedstrijd tegen de Raadsheer l · 
wek ter vers 1 ag. 

aanleiding tot een opge-

Piet van Ammers. 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 

18 oktober 1984, De Raadsheer II-Caissa 3. 

1. A. Knop 
2. P.v. AmmerP. 
3. H. Uiterwijk 
4. F. Drost 
5. W. Grünbauer 
6. H. Bilderbeek 
7. Venderbosch 
8. H. Barendrecht 
9 . . M. Leuw 

10. P. Mug 

achterstand van 1 
tegen de toch wel 
niet rampzalig. 

1 
0 
1 
H!1 
1 
0 
0 
1 
0 
0 

Verloren,ja, en toch, 't viel nog best mee. Na luur 
schuiven stond invaller Drost 1 paard voor en Vender
bosch een stuk achter en wat ik al vreesde, om 9.30 
uur stond het -1 door Venderbosch. Om 10.15 uur 
liep ik eens langs de borden en zag dat Bilderbeek 
op 0-2 kwam. Zo rondom 10.30 uur keek ik, even onder 
het peinzen, naar het scorebord en zag éen O voor 
ons en een 4 voor de Raadsheer staan. Zou het ook 
zo'n ramp worden? Dan kwam de ommekeer wat Knop be
treft, hij kwam op 1-4, nadat Leuw en Mug verloren 
hadden. Uiterwijk, ondergetekende en Barendregt 
stonden beter, zoniet gewonnen. Drost echter had 
zijn voorsprong van 1 paard geruild voor een 

kwaliteit. Toch nog knap van de remise die hij eruit sleepte 
slimme en bekende speler; A. Breidenbach. Verloren dus, maar 

W. Grünbauer. 
u-u-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 
23 oktober 1984, C4- De Raadsheer 1. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 

M. v·an Daalen 
M. van Eijken 
P. van Ammers 
F. Drost 
J. Meijer 
G. Bosma 
P. de jager 
A. Deken 
C. van Schie 
Dr. H. Hemmes 

1 Hoewel C4 bijna op volle oorlogssterkte aantrad, was 
0 een overwinning tegen de Raadsheer 1 nog niet voor 
afgebr. ons weggelegd. We begonnen reeds met een punt achter-
� stand doordat de vooruitgespeelde partij van M.v.Eijken 
� verloren ging. Aan het eerste bord behaalde M.v.Daalen 
0 een keurige overwinning, terwijl Drost en Meijer met 
0 remise genoegen namen. De invallers A.Deken en Or.Hem� 
0 mes konden hun faam niet waarmaken en scoorden derhalve 
1 een nul. Gelukkig li�t de tegenstander van C.v.Schie 
0 zich pardoes mat zetten, maar hier stond te$enover, dat 

-�-- de Jager in naar zijn zeggen gewonnen � �elling �oo� . 
3 pnt. ·zijn vlag ging; Bosma kon na aanvankeliJ �e kwaliteit�winst 

stukverlies niet voorkomen en 6nderqetek�rak nog af in een tactisch gecompli

ceerde stelling. Een woord van droefenis is op--zijn plaats. 

3 Piet van Ammers. 

• • •  _..! 



9 oktober 1984, Caissa 2-WSC 1 

1 E. J. Petersma 
2 J.W. v. Hulst 
3 S. de Vos 
4 G.M. Nusink 
5 B. Manuri 
6 J.A. Balder 
7 P.J.G. de Jager 
8 G. Jonkman 
9 J. Kurk 

10 G. Bos 

.1 2 
0 

Caissa 2 verliest onnodig! 
De eerste wedstrijd van het tweede 
tiental (een thuiswedstrijd tegen 
de Wees19er Scbaakclub) is tens 1 otte 
in de kleinst mogelijke nederlaag 
geëindigd. Maar wat is erger: een 
uitslag van 1-9 of met de cijfers 
4�-5�? Het was in elk geval een 
spannende wedstrijd, met een opmer
kelijk groot aantal (vecht)remises: 
7. Caissa 2 (danig verzwakt door het 

"ZïT"- 5� verloren. om diverse redenen niet meespelen 
van Wijèhg.el, Nobel, Lei jen en Levia

than) en Weesp 1 stonden rond half elf gelijki 3-3- Martin Nusink had als 
enige het vo 1 1  e punt gescoord, maar Kurk had vernoiren. Daarbij hadden 
Sjoerd de Vos, Jonkman" Petersma en Van Hulst de:g.elijke remises gevoegd. 
Het bleef tot het einde van de avond gelijk. Bos kwam, na een m.i. gewonnen 
stelling, helaas ook niet verder dan remise en De Jager (aan hem de prijs 
voor de meest spectaculaire partij) deelde het p�nt na een negentiende
eeuwfgevecht. De afgebroken stelling van Manuri, die in de tweedehelft van 
de avond ouderwets terug wist te komen, werd eveneens remise gegeven. 
Bleef ·ever: Balder. Op 23 oktober zwoegde hij in tweede zitting verder en 
verloor. Zijn afgebrokken partij was door diverse lieden geanalyseerd. 
Het algemene oordeel luidde: wit (Balder) moet to.dl wins'tkansen hebben. Maar 
toon die maar eens aan. Balder bleek niet door de zwarte veste te kunnen 
breken en heeft de winst misschien willen forceren. 

15 oktober 1984, DES/WGM 6- Caissa 5 
1. Tea 1 
2. v. Kleef 1 
3. Neidig � 
4. Oomens O 
5. Wolters � 
6. Matthias 1 
7. H. Cornelissen 0 
8. A. Deken 1 
9. v.d. Woestijne � 

10. Verhoeven 0 

Errit Petersma. 
waarnemend teamleider. 

Caissa 5 bestaat dit seiZOE't'I (voorlopig??) 
uit maar 9 spelers en doordat Pieter de 
Jong voor onze eerste uitwedstrijd, niet be
schikbaar was" moesten we met twee invallers 
op pad: Aldo v.d. Woestijne en Emile Ver
hoeven, voor ,wier hulp onze dank! 
Hebben we het er goed afgebracht? Op de 
lagere borden vielen de beslissingen al in 
het begin van de avond: Emile liet zich 
verrassen door twee paarden en werd mat gejaagd; 
Aldo hield zich staande en kwam al gauw op 

51 _ 4� gewonnen. r.emise uit en Anton Deken liep vol trots van · 
2 bord tot bord om te vertellen dat hij gewonnen 

had. Op de andere borden duurde de strijd 
langer. Links van me bood Neidig in potvaste stelling remise aan en vervolgens 
deed Wolters rechts van me dat ook: hij vertrouwde zijn pionnenmeerderheid niet 
goed, omdat hij daartegenover een kwaliteit minder had, misschien was het toebr 
wel te winnen geweest, de Desisco-speler was in elk geval met zijn remise heel 
tevreden. Ondertussen had ik zelf een remise aanbod afgeslagen: had mijn tegen
stander voor 22 zetten niet nog maar 12 minuten? (iknog 25) en had mijngecen
tral�seerde paard niet.prachtige aa�valskansen? Maar tegen de druk van tijdgebrek 
was ik zelf helemaaT niet bestqnd: in een zet of 10 verprutste ik de ene pion na 
de andere en dat gaf me zoveel te denken dat ik ook nog het eerst door de vlag 
heen ging. Treurig! Gelukkig hadden toen Matthias en Van Kleef hun partijen gewon
nen, de laatste in een met zwart heet' scherp gespeelde aanval: beide tot!ens op 
de koningsvleugel actief, de koning ingegraven in het midden; van twee borden 
afstand zag het er griezelig uit, maar Ben had er geen moeite mee. Teo en Cor-
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nelissen braken hun partijen af; Teo in bete�e stand en Cornelissen vol hoop dat 
hij naar remise toe zou kunnen spe l en, maar dat bJeek te optimistisch: bij 
nader inzien waren de onstuitbaar oprukkende vijandelijke pionnen onmiddellijk 
beslissend . Bij het uitspelen zag Teo verrast dat hij thuis naar de verkeerde 
stelling had gekeken, maar nu kon hij de afgebroken stand eens met frisse ogen 
bestuderen en zijn voordeel in winst om.zetten . 
Daarmee werden we met 5� tegen 4� winna.a,r. Is dat goed? Ik had remise moeten 
halen, en Wolters had misschien winst in handen . Tja, 7 tegen 3 is een stuk 
beter dan 5� tegen 4�, maar met de kleinste winst waren we desondanks niet 
ontevreden . 

Leo Oomens . 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o--o-o--o-o-oo-o-

30 oktober 1984 Phoenix-Caissa· 1 .  

1. 0 .  
2. R .  
3. J .  
4 .  M .  
5. C .  
6. J .  
7. H.  
8. R.  
9.  J .  

10. A .  

Ignacia 
van 'tKaar 
Steenis 
Niel en 
de Vos 
Pijpers 
l'Ecluse 
Wildschut 
Bult 
Nus in� 

1 
0 
� 
afg . 
1 
0 
1 
1 
0 

5-4 voor Caissa . 

Het eerste tiental raakt langzamerhand in 
de 11winning mood''. . Nadat in de eerste wed
strijd Tal 2 werd gekraakt (einduitslag 
7�-2�) leverde ons tweede optreden tegen 
Phoenix een voorlopige 4-3 uitslag op . 
De overige partijen staan remise of gewon-
nen en de prognose i� 6�-31 . (op 7-11-'84 
nog 5-4! red .) Vorig jaar heette Phoenix 
nog Necreba en toen hadden we het er maar 
moeilijk mee . Wij vermoedden dat fusie met 
een andere vereniging oorzaak voor de 
naamsverandering was en verwachtten dus forse 
tegenstand (behalve de beroepsoptimistY.Steenis 

natuurlijk) . De twee vooruitgespeelde partijen leken dit vermoeden te bevestigen . 
Joost van Steenis speelde aan het derde bord een interessante en moetlijke partij, 
maar brak tenslotte af in een zeer goede stelling . Ondergetekende gaf als team
leider het slechte voorbeeld . In hoge tijdnood werd de dame cadeau gedaan en toen 
de tegenstander de tijdcontrole gehaald bleek te .hebben stonden we dus met 1-0 
achter . De overige acht borden speelden 23 oktober in societeit Ph. '31; een 
aangename omgeving voor doorgewinterde koffiehuis-en cafêschakers . Daar 
bleek al snel dat een dergelijke omgeving inspireert. 
Clemens de Vos stond na een zet of 15 al gewonnen . Zijn tegenstander had .van se" 
Siciliaan letterlijk en figuurlijk een Draak gemaakt en had na een klein uurtje 
kunnen opgeven. Blijkbaar liefhebbert hij in zinloos doorspelen (navraag bij 
Petersma!) � want hij ging door tot het bittere eind . De slotcombinatie van ClemeBs 
mocht er overigens wezen . Oscar Ignacia en Rob Wildschut hadden hun punt al snel 
binnen . De respectievelijke tegenstanders maakten het hen niet al te moeilijk . 
Dat was dus 3-1, en de overige partijen wezen op een overwinning . Tegenover mindere 
stellingen van Marcel Nielen en Han de 1 'Ecluse stonden betere van Nol Nusink . 
en JohQ Bult . De rest van de wedstrijd zorgde echter nog voor enkele verrassingen . 
Tot ieders schrik bleek Jaap Pijrers plotseling opgegeven te hebben . Wij gingen 
er intussen van uit dat Jaap punt op punt scoórt (vorig seizoen 5 uit 7), maar 
nu ging het binaen een paar zetten plotseling mis . Daartegenover stond dat 

.Nielen een kwaliteit cadeau kreeg (afgebroken in erg goede stelling) en Bult een 
stuk won . Nadat alle k�uitdampen opgetrokken waren was Bultzijn .stuk weer kwijt 
(afgebroken, en na 2 uur ploeteren intussen een nul) en bleek Han de l'Ecluse via 
een enorme schwindel plotseling gewonnen te hebben! Han ging langs afgronden, 
heeft w�arschijnlijk een keer op verlies gestaan, maar de H(an) -lijn besliste weer eens . 
Nol Nus1nk tenslotte miste vlak voor de tijdcontrole de winst, staat ietsje 
slech��r in de afgebroken

.�telling maar zal er nog wel remise uitslepen . 
Het 11Jkt erop dat de str1Jd om het kampioenschap zal gaan tussen.Fischer Z, �mstelveen 2 en Caissa . FischerZet was voor velen favoriet, maar heeft 
intussen verloren (of staat op verlies) tegen Amstelveen . 
We hebben .het in eigen hand! R .v .H .  Kaar. 

· 5  



1 November 1984 VAS/ASC 5 - Caissa 6. 

1. Louiszoon 1 
2: E. verhoeven i 
3. E. Wosthof O 
4. P. Deken 0 
5. J. Vlaming 0 
6. L. verstraaten 1 
7. R. de Vries 
8. J. de Jong 

i 
0 

Dit is de tweede uitwedstrijd van Caissa 6 van 
dit seizoen en deze keer viel VAS/ASC 5 de eer 
te beurt om de nodige tegenstand te mogen bieden. 
Na wat geharrewar omdat het bordindelingsformu
lier niet tijdig aanwezig was, barstte de 
strijd tos. De heer de Jong sr. ging voortvarend 
van start met een tempo van 14 zetten in de eerste 
vijftien minuten. Zijn partij zag er goed uit en 
je kon zien dat hij genoot van de goede pot schaak 

3 - 5 verloren. welke door hem op het achtste bord werd gespeeld. 
Heel ontspannen voerde hij de eerste 39 zetten uit, 

maar toen sloeg het noodlot toe, terwijl zijn hand voornemens was om voor de veer
tigste maal een zwart stuk te verplaatsèa , viel de vlag. Wat een ellende!!!, maar 
toch een pluim voor de Nestor van onze vereniging. 
Luc Verstraeten speelde op het zesde bord tegen de Nestor van de tegenpartij, die, 

volgens zijn zeggen, destijds nog bij de oprichting van Caissa was betrokken. 
Jit weerhield Luc er echter niet van zijn tegenstander door goed en doordacht 
spel tot overgave te dwingen. 
Een derde pluim gaat n.aar Emile Verhoeven, die op het tweede bord de eer van 
Caissa hoog hield door er met zwart een keurige remise uit te �Iepen. Bravo, Emile! 
Omdat zijn tegenstander niet kwam opdagen, vergaarde de heer Louiszoon op het 
eerste bord zonder enige strijd de volle winst. Jammer dat het zo moest, maar 
het pad �an een schaker gaat niet altijd over rozen. Daarom een pluim voor de 
man die zo ver moest komen. 
Erno Woesthoff bakte het helemaal bruin op het derde bord. Zijn bekende d2-d4 
opening imponeerde zijn tegenstander in het geheel niet. Het vermoeden bestaat 
dat de 11kat in het bakkie" gedachte bij Erno had postgevat, iets dat zowel hem 
als het Caissa eindresultaat slecht bekomen is. 
Paula Deken speelde met zwart op het vierde bord en als we de kenners mogen geloven 
dan is het in het algemeen een knappe prestatie van zwart om een remise af te 
dwingen. Helaas, Paula verloor, dus kan aan haar dit keer geen pluim worden 
uitgereikt. 
Jos Vlaming speelde op het vijfde bord tegen een dame op leeftijg, maar mjt 
weerhield hem er toch niet van om van haar te verliezen. Wie de jeugd heeft, 
heeft de toekomst gaat voor hem dit seizoen nog steeds niet op, alhoewel de 
dame tegenover hem met haar zwarte dame in de elfde en twaalfde zet op bijna 
kinderlijk eenvoudige wijze de twee witten centrum-pionnen kon veroveren. Een 
verlies dat in het verdere verloop van de strijd niet meer kon worden goed 
gemaakt. De tussenstand was hierdoor tot 2�-4� in ons nadeel opgelopen, hetgeen 
voor de tegenstander van Ron d_e Vries reden was om remise aan te bi eden. De 
stelling op het zevende bord rechtvaardigde acceptatie van dit aanbod, zodat 
ook onze laatste man een half puntje voor Caissa wist binnen te halen. Een 
welverdiende pluim voor onze laatste man. 
Gezien de eindstand van 3-5 een niet geheel succesvolle avond, maar Caissa 6 
houdt de moed er in. Haar eerstvolgende tegenstandster is gewaarschuwd!!! 

J. E. V 1 ami ng. 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 

6 November 1984 Caissa 

1. R. de Vries 
2. J. Hoogenboom 
3. F. Scheffer 
4. E. Braacx 
5. P. de Rijke 
6. A. Eimers 
7. L. Beu ze kom 
8. H. Jasper 

7-Mac. 

0 
1 
0 
1 
1 
1 2 
1 
l 2 

5-2 

2. 

Het nieuwe team van C7 heeft afgelopen dinsdag 
avond een succesvol debuut gemaakt. Thuis tegen 
Mac 2 inmiddels een 5-3 overwinning. Destemeer 
succesvol omdat 5 van de 8 spelers hun le externe 
comp. wedstr. speelde�. Dus alle hulde voor dit resul
taat. Nog meer lof verdienen de beide aspiranten 
(ex junioren) Luc v. Beuzekom en Harry Jasper. N�u
wel ijks onder de indruk van het gebrek aan erv��1ng 
of leeftijdsverschil overspeelde v. Beuzekom z1Jn 

tegenstander in zeer korte tijd en verzegelde het 
6 
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le Caissa punt, terwiji Jasper onder enorme belangstelling, de partij remise 
hield . Dat het 2e een springplank voor talent moge blijken. 

J .  Hoogrnboom. 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 

6 November 1984 Caissa 2-Pion. 1. 

1. F. de Wilde 1 Na ongeveer 2 uur spelen keek C2 tegen een 
2 .  E.Petersma � 3-� achterstand aan . Doch gelukkig keerde het 
3. G. Nusink 1 tij, de zoals U uit de stand kunt opmaken . 
4. s. de Vos � Leviathan vecht nog voor dat � (misschien 
5. B. Manuri 0 he 1 e? ) p u n tj e ! 
6. H. Wij che 1 1 
7. J .  Kurk 0 G. Bos in samenwerking 
8. J .  Leijen 1 met de Caissa-pers . 
9. D .  Leviathan afg . 

10. G. Bos a· 

5-4 voorlopige stand . 

J.l.1'&h11al:aj?11-.·ldi11gm 11it /,,,l wrrk 1'/Jll Jacobus de Cts.wlis, 14117. 
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UITSLAGEN JEUGDBONDSWEDSTRIJDEN. 
1 Diederik o 
2 Serge 1 
3 Joost 1 
4 Micha 1 
5 Marco 1 

Het eerste jeugdteam moest de negende oktober 
de spits afbijten tegen de Amstel 3. Een daverende over-

. winning voor ons jeugdvlaggeschip, maar om meteen haleluJa 
te roepen??? NEEN! Want de Amstel 3 is toch niet een sterke 
tegenstander. De Amstel 1 en Amstelveen 1 en ook landsmeer 

de Amstel3-CaTssa 1 1-4 zijn wel degelijk van een beter kalibe� Een welkome .. 
aanwinst is Joost (bord 3}. Zeer geroutineerd speelde h1J 

zijn tegenstander van het bord. Bert Wijchel. 
o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-0-0-0-0-0-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 

Caissa !-Landsmeer 1 

1 Diederik O 
2 Frits 0 
3 Marco 1 
4 Joost O 
5 Micha 0 
Caissa !-Landsmeer Ï, 

1-4 

Het begon prachtig met een bliksemoverwinning van 
Marco op bord drie. Rustig opgezet maar ineens sloeg hij 
met twee paarden en een dame in de aanval toe. Goed zo, 
Marco! Intussen stonden de andere borden ook goed tet 
gewonnen. Diederik had door een trucje een volle loper 
veroverd en was bezig een doelmatige stelling op te zetten. 
Zoals torens centraliseren en zo, maar!, Wat gebeurt? 
De tegenstander speelde voor zijn laatste kans. Op een 
bepaald moment dreigde zijn tegenstander een dame te winnen 

en Ûiederik trapte er met de ogen open in wegens concentratiegebrek. Dit was nog niet 
het einde �an het drama! Joost op bord 4 kwam met wit uitstekend uit de opening, maar 
verzuimde een stuk te winnen en liet zich daarna zonder meer totaal overrompelen. 
1-2 achterstand dus. Fritz op bord 2 stond vanuit de opening werkelijk totaal gewonnen, 
hij had een stuk en twee vrijpionnen meer!. Nadat hij echter dameruil �fsloeg kwam 
zijn tegenstander op het idee om zijn,dame op te sluiten. Deze moest fritz ruilen voor 
een toren. Daarna gaf hij het ene na het andere stuk weg en moest gedesillusioneerd 
opgeven. 1-3. Micha stond eerst een pion, later zelfs een stuk voor, doch ook hier 
sprake van concentratieverlies, want ook hij wist de partij nog te verliezen. 

Een jammerlijke zaak, maar de volgende keer zullen we als 
het weer zo mooi staat winnen!!! 

0-o-0-o-0-o-0-o-0-o-0-o-O-o-0-o�ó�B�o-o-0-o-0-o-0-o-0-o-0-o-0-o-0-o-O 

De 2� oktober waren wij weer in Uithoorn bij de Amstel. Speciaal uitgenodigd door 
Marijke van der Wal, een zeer energieke vrouw, die zich zeer voor het schaken inzet. 
Harr1j, Micha, "Frits en Luc waren ingeschreven in groep D met 20 andere schakers. 
Deze groep was zeer gemêleerd. Er waren huisschakers bij, gewone clubschakers en zéér 
sterke jeugdspelers. Wat ik al vermoedde werd werkelijkheid. De slag om de bovenste 
plaatsen ging tussen de Amsteltopjeugd (Arno Weber en Martijn) en de Caissatopjeugd, 
Mischa en Frits. Helaas voor Caissa is de overwinning in deze groep bij de Amstel 
gebleven. Na een spannende strijd tussen Mischa en Arno! Wat mij vooral verbaasde was 
het optreden van Frits, de enige die Arno Weber ( toptalent van Nederland, zéér zeker) 
tot een remise dwong. Harrij en Luc stelden een beetje teleur. De stand in deze groep 
van 24 mensen was 1 Arno, de Amstel, 2 Mischa, Caissa, 3 Martijn, de Amstel en 4 Frits, 
Caissa. 

B t er . 

De 27e oktober gingen we weer naar de Amstel, het Grote Beckeringh autobedrijf 
toernooi (een beetje reclame mag wel). Ditmaal met de jongere jeugd. Een beetje 
probleem was het vervoer maar een busje van Diks (weer reclame) en de oude mercedes 
ven Henk Bilderbeek met Romeo (klant van Bert) , die bereid was zijn zaterdag 
op te offeren. Om de jeugd te rijden aan het stuur ging het wel. Groot succes 
dit toernooi, circa 70 kinderen. Complimenten weer aan mevr. v. d. Wal en natuurlijk 
ha�r medewerkers. En natuurlijk autobedrijf Beckeringh. 
Ca1ssa was aanwezig met 12 kinderen van de niet Amstel jeugd veruit de grootste 
delegatie. De Caissa jeugd is helaas niet in de prijzen gevallen maar in sommige 
gevallen scheelde het niet veel. 
Hiet volgt een kort overzicht: Elwin het meest opmerkelijkste spelertje van Caissa 
klein en moedig maakte hij het spelers die zelfs seniorencompetitie spelen zeer 
moeilijk. Een verdienstelijke 5e plaats (van de 26) zeer goed. 
Ook Diederik en Marco vielen net buiten de prijzen. Jammer� Inez begon goed 2 uit 2 
maar ja daarna wordt het moeilijker! Micha had het zeer zwaar in groep A. 

8 
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Paul Swirc stelde wat teleur in groep C, hij kan, echt beter maar is gewoon te 
speels. Patrick moest nou eindelijk een keer winnen van zijn moeder maar ja�als 
je tegenstand niet meehelpt ....... Voor Jonathan, Ruben en Maarten was dit het 
eerste echte wedstrijdtoernooi. Gewoon een leuke ervaring jongens. 
Maurice deed z'n uiterste best in groep Ben zo slecht deed hij het niet. 
Al met al een leuk dagje uit in deze;:idat mag je toch wel stellen>"de Amstel 
oktober Maand". 

Bert. 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 

1. Frits 
2. Marco 
3. Patrick 
4. Joost 
5. Arjen 
6. Inez 
7. Bruno 
8. Micha 
9. Maurice 

10. Harry 
11. Paul 
12. Elwin 
13. Diederik 
14. Teun 
15. Thomas 
16. Serge 
17. Ruben 
18. Jochem 
19. Luc 
20. Jonathan 
21. Maarten 
22. Jasper 
23. Robbert 
24. Margje 

LOOK OUT!!! 

5 
4� 
4 
4 
3� 
3� 
3� 
3 
3 
3 
3 
3 
2� 
2� 
2 
? 2 
1� 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

In de interne kompetitie is het erg spannend aan de 
kop. Met nog twee ronden te gaan strijden Marco en 
Frits aan de hoogste plaatsen. Ook Uoost en Patrick 
mengen zich misschien incide eindstrijd. 
Opmerkelijk is de hoge positie van Patrick. De top 
posities worden verder opgevuld door bekende namen. 
Inez scoort fantastisch deze competitie, maar een 
aanval op Frits zit er niet meer in. Lopen we de lijst 
verder naar beneden, dan zien we dat Harry, Diederik, 
Serge, Bruno en Teun wat laag staan. Wellicht te wij-
ten aan studie verplichting of vacantie? Daar en tegen 
vinden we onze nieuwelingen Arjen en Thomas verrassend hoog. 
Ga zo door zou ik zeggen. Jochem zien we de laatste tijd 
niet, dat is jammer, want zijn rustige verschijn was een 
voorbeeld voor de onrustige broeders onder de Caissa jeugd. 
Luc staat veel te laag, maar hij speelt eigenlijk ook meer 
bij de senioren. Onderaan zien we drie nieuwe namen Thomas, 
Jasper en Margje.: _ ,  
Ook zij zullen stijgen. Oefening baërt kunst.Na deze, 
competitie spelen we verder in twee groepen zoals vorig 
jaar. \·!<hoop dat jullie je dat nog herinneren, hoe dat 
ging, want ik heb niet veel zin omdat opnieuw uit te 
leggen. A�s je daar vragen over.hebt moet je even bij 
Marcel komen. Nou, tot ziens en hiernaast vind jij de 
competitiestand. 

• 

9 

Marcel. 

LET EVEN OP, HE!!! 

Vanaf 1 (één) januari 

wordt er om 8(ACHT) 

UUR ingedeeld. 

PAS OP DAT UW VLAG 

NIET VALT . 

Om half twaalf moeten wij 
de zaal ontruimen!!!!! 



. PARTIJ.EN 
Als eerste bijdrage aan deze partijenrubriek wil ik g�aag een partij presenteren, die 
stamt uit de wintercompetitie van vori·g jaar. Veel schakers hebben éen heilig ontzag 
voor de dame, wat misschien uit het mannenkarakter van onz� club te verklaren is. 

Dat de dame gecompenseerd kan worden door twee·torens, dan weT drie lichte stukken, 
dan wel een toren, licht stuk plus pion of zelfs nog minder als er sprake is van 
aktief stukkenspel of aanval, wordt vaak vergetërL· In die z�in is· de volgende partij 
instructief. 
De Vos-Bult, Pirc-verdediging. 

dl:.ct6. 4 Lfl�c4 Lf8-g7 
5 Pdl-e2 Pb8-c6 

1 e2.;e4 
2 d2-d4 
3 Pbl-c3 

Pg8-f6 
� 

zwart leidt na 6 e5! -Pd7 

De2 verhindert het �e18ekende schijnoffer Pxe4, 6 Pxe4-d5 . 
Het antwoord Pc6 is gédwongen, want bv korte rokade van 

7 e6-�xe6 8 h4! tot een onweerstaanbare aanval . 
6 e4-e5 Pf6-g4 

Twee andere interessante mogelijkhédê� voor zwart zijn: A 6 . . .. .  -Pxd4, 7 
exf-Pxe2, 8 fxg-Tg8, 9 Pxe2-Txg7, 10 Lh6-Tg8, 11 O�O-Q�Le6, 12Lxe6-fxe6, 13 Thel-Dd7, 
14 f4-0-0-0, 15 Pd4-e5 16 Fxe etc. Vanwege het äktievé �tukkenspel wordt deze stel
ling door de theorie als gunstig voor wit beschóllWd. . 1§'6 • • • • • •  -Pfd7; En nu is 7 
Pgf3 het beste antwoord mèt als mogelijk vervolg 7 . . . .  -Pbt, 8Lb3-0-0 en wel omdat 7 
e6-fxe6, 8 Dxe6?? faalt op 8 . . .. -Pde5! 9 Dd5-Pxc4, 10 Dxc4-Pxd4 etc. met een winst
stelling voor black. 
Terug naar de partij. 
7 e5-e6 fl::i5.(i. p. v. e6 lijkt ook [b5 een goede voortzetting) . 
8 d4-d5 Pc6-d4 r . 

9 De2-dl 

Mogelijk is ook 9 . . .  -c5, waarna wit 
een stuk kan winnen voor twee centrumpionnen 
middels c39 maar krijgt het zwaar te verduren 
na 10 Pcbl-b5, 11 Lfl- Db6 12 c3-Pxe6, 13 dxe
Leperxe6. Zwart zal zijn centrumpionnen zo snel 
mogelijk naar voren brengen en heeft dan ondanks 
materiaalachterstand een kansri�ke stelling. 

10 h2-h3 Pg4-e5? Beter is 10 . . . .  b5. In 

c7-c6 

de partij Destrebecge-Leski, 1984, kreeg zwart eén 
winststelling na 11 Lfl-b4, 12Pbl-Pxf2 13 Kxf2-
Db6, 14 Kel- Dc5, D15c3- Bxc3, 16 bxc- Dxd5�, 17 
Pe2-Pxe6, 18 Dxd5-cxd5, enz. Maar i. p. v. 
11 Lfl kan wit m. i. beter 11 hxg spelen, waarna m. i. stand na 9 .. . . . . -c7-c6. 

de witte stelling toch een lichte voorkeur verdient. 11 Ddlxd4 Pe5-f3+ 
10 . . . -Pe5 is een fout, die groot 

voordeel oplevert voor wit met de gespeelde gedwomgen combinatie. 
12 Pglxf3 Lg7xd4 14 �d4-f3 Db6-b4 
13 Pf3xd4 Dd7-b6 15 Lc4-b3 h7-h5 Zwart staat voor 

het probleem dat slechts zijn dame aktief aan het spel deelneemt . De pionika·s e6 en 
d5 verlammen de damevleugel van zwart voorlopig. Zwarts laatste zet verhinderd Lh6, 
wat de korte rokelde onmogelijk maakt en wit de gelegenheid geeft de h-lijn op den 
duur te openen via h4, h5. 

16 a2-a3 Db4-a5. a3 is een nuttige zet 
om Lel gemakkelijk te kunnen spelen én de zwarte dame van de vierde rij te verjagen, 
hetgeen van belang is vanwege de thematische breekzet g2-g4. 

17 Lcl-e3 c6xd5 Beter lijkt c5 gevolgd door 
een opmars van de damevleugelpionnen. 

18 Lb3xd5 .Q.::_Q_ 
19 g2-g4 f2.Ag,4(Ten aanval! ) 
20 h3xg4 Tf8-f6 

22 q4xh5 Tf6-f5 
24 0-0-0 .b.l:.b.5. 

21 Pf3-g5 Ta8-b8 

26 Ld4xe5 
zetting. Beter lijkt 26 f4! De toren blijft 

10 

24 h5xg6 b5-b4 
25 Le3-d4! Tf5-e5 (Er dreigde 
mat door th8). 

Waarschijnlijk niet de sterkste voort
tenslotte voorlopig gepend en de loper 



(_) 

�. 
1 ) 
\.__ , 

van de zwarte velden is een van de belangrijkste aanvalsstukken en verdedigt tegelij:
kertijd het punt b2. Een mogelijke voortzetting; 26 f4-bxc3, 27 lxc3-Db6, 28 fxe5-
De3+, 29 Td2!, want Dxg5 gaat niet wegens 30 exd6 en het mat is slechts te voorkomen 
door de dame te geven. 26 . . .  b1a3 is ook ongevaarlijk zoals makkelijk valt te zien. 

26 . . . . . . . . • . • • • • . . . . . . . . .  d6xe5 
:"' � �"'"""""""' 

27 a3xb4 . Da5i<b4 , � 
28 Pg5-e4 (er dreigde Df4+) . � .,.,,,"".,? !f@' 
28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Db4xb2 �;}/fj�!VX//'/';J;'i'f/�% ij, ;, 

· 29 Kcl-d2 Db2-b4 . :»:� ,t;;�, :� , 
(Er .dreigde Tbl). · Ji, 

30 Thl-hZ Lc8-a6 
(Dd4+ levert niets op na Kel). 

31 Pe4-f61 !_ En zwart gaat geforceerd mat 
op de volgende zet: 3looo.kf8 32 TfJ of gZ 

31 . . . .  exf6 32 el. 

Clemens de Vos. 

--------------------------
· · · ·- .... 

SCHOONHEIDSPRIJS? 

Vorig jaar behaalde ik in de bondscompetitie 5 uit 7. Voor geen van de 
partijen, die ik won, zou een schoonheidsprijs toegekend kunnen worden. 
Meestal was er te veel medewerking van de tegenstander of kwamen er te 
grote onregelmatigheden in voor. Ook in de afgelopen wedstrijd tegen 
Tal 2 ging me het plotseling iets te gemakkelijk. Om een partij te vin
den, die er wel voor in aanmerking komt moet ik dus jaren teruggaan. 
Uit het notitieboekje van. het jaar 1963-1964, dus twintig jaar geleden 
gespEeld, heb ik een partij te voorschijn kunnen halen, die volgens mij 
mogelijk zou kunnen voldoen. Wat de slotfase betreft, heeft de partij 
overeenkomst met die van Reti-Bogoljubow New York 1924, die met een 
soortgelijke fraaie loperzet beëindigd werd (vergelijk daarvan de 19e 
t/m de 25e zet met de 23e t/m de 27e zet van de hieronder gepubliceer
de partij), hetgeen Reti de le schoonheidsprijs o�leverde. 
Verder i de partij in zijn geheel aardig om na te spelen. De verdedi
ging van zwart had hier en daar wat beter gekund, echter treden hierdoor 
geen onregelmatigheden op en heb ik voor mijn eigen spel geen duide-
lijke verbetering kunnen vinden. · 

De partij werd eveneens in een wedstrijd tegen een andere vereniging 
gespeeld, die met 5�-4� gewonnen werd. Het was aan het eind van mijn 
middelbare school periode en voor die tijd was het een uitschieter. 
Nog steeds is het echter één van mijn mooist gespeelde partijen. 
Verder laat ik het oordeel over aan de naspeler. 

Wit: J. Pijpers Zwart: G. Suel 
"2°4jan. 1964, wedstrijd NSFI�BSG II 

Fráns 
1. e2-e4 e7-e6 
2. d2-d4 d7-d5 
3. Pbl-c3 Pg8-f6 
4. e4-e5 Pr6-d7 
5. f2-f4 ------

Gewoonlijk met de bedoeling 
5-c5 met 6dxc5 te beantwoor
den. De door wit gekozen voort
zetting daarna is ook goed. 

5. ------- c7-c5 
6. Pgl�f3 Pb8-c6 
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7. 
8. 
9. 

10. 

1 1. 
12. 

--····------· 
Lc1-e

-
3 Lf8-e7 

Ddl-d2 0-0 
L fl-e2 a7-a6 
0-0 c5-c4 
Volgens mij heeft zwart zo 
weinig te zoeken op de dame
vleugel. Wit besluit dan ook 
de stukken meer te richten 
op de koningsvleugel. 
Pc3-dl b7-b5 
c2-c3 b5-b4 



13. Pdl-f2 f7-f6 
Het is moeilijk uit:te maken 
of zwart op de koningsv�eugel 
langer passief mocht blijven. 
Moge 1 ijk was i . p. v. 14" .Pxf6 
hierna 14 •. . gxf6 beter. 

14. e5xf6 -------
Geeft zwart geen gelegenheid 
meer tot f6-f5 

14. ------ Pd7xf6 
15. Pf3-e5 b4xc3 
16. b2xc3 Lc8-d7 
17. Le2-dl Ta8-b8 
18. Ldl-c2 Dd8-c7-

( 18 .. Tb2 19 Lxh7+) 
19. Kgl-hl Tb8-b7 
20. g2-g4 Pc6xe5 

Wit dreigde zijn stelling nog 
verder te versterken bv. door 
g4-g5 gevolgd door Pf2-g4 en 
f4-f5.echter maakt dit het voor 
wit gemakkelijker. Doordat het 
paard zich hierna op e8 terug 
moet trekken, wordt de onderste 
rij moeilijker te verdedigen 
en krijgt wit een open f-lijn. 

21. f4xe5 Pf6-e8 
22. Pf2-h3 Dc7-b8? 

Zwart had zich tot de verdedi
ging van de koningsstelling 
moeten1bepalen en derhalve was 

SESTUURSMEDEDELINGEN. 

bv. 22-g6 beter. Wel staat wit 
ook dan overwegend maar was de 
partij nog niet zo snel uit te 
maken. 

23. Le3-g5! --------
Hierna heeft zwart geen 
beh00rli j ke verd:e,di g'i ng 
meer. 23 .... Lxg5 is be
zwaarlijk wegens 24. Pxg5, 
g6 25. Tx f8+, Kxf8 26. 
Pxh7+, Kg7 (26 ... Ke7 27. 
IDg5+) 27. Dg5! enz. en 23 ... 
Txfl+ is niet beter wegens 24 
Txfl , Dd8 25. Df2 en-

z.
-ë:if·--

Z4� . .. Lxg5 25. Pxg5,g6 
26"0f2 enz. 
Ve��er faalt 23 .... DdB of 
2'3.., . •  Ld8 op 24. Lxh7+ en 
23� ... Lc6 op 24.Lxe7,Txe7 
25. Lxh7 en 23 ... Tf7 op 
24.Lxh7+, Kf8 25. Txf7+, 
Kxf7 26.Df4+enz. 
Zwart heeft dus niet anders dan 
23-. • • • . .  Le7-a3 
echter is nu een zeer fraáte 
sl:ot combinatie mogelijk. 

24. Tflxf8+ La3xf8 
25. Dd2-f2 Lf8-a3 
26. Tal-fl Ld7-c6 

Dekt zodoende nog f7en f8 
Er vo 1 gt echter 

27. Lg5-e7 ! ! 
en het is uit. 
ZW,art geeft op (ook zou 27. 
Lel! direkt winnend zijn geweest). 

Als �ieuw lid is de heer Sanders-schoonvader van Jan Leijen- ingeschreven. 
Welkom! De heren Min, 3igter en van der Veen kunnen helaas niet langer 
van de partij zijn. Drie nieuwe kandidaat leden zijn wezen kennis maken: 
Heijnen, Gerzon en Mooibroek. Het bestuur vergadert omstreeks 20 november 
a.s. 
20��0VEMBER IS GEEN RONDE, MAAR AFGEBROKEN PARTIJEN UITSPELEN; 

\Jie géén afgebroken partij heeft: vluggeren om een consumptiebon. 
Onze jeugdafdeling telt nu 24 leden. 
Totaal tellen wij nu ongeveer 130 leden. 
Caissa bloeit, en dat mag zo blijven. 
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Frans Oranje. 



STANDCOMMENTAAR VAN DE STANDCOMMENTATOR. 

De eerste 9 ronden zitten er op. Hiernaast de stand, een stand die de 
komende weken wel weer door mekaar gehusseld zal worden. Of hebben de 
he�en Teo, Wolters en van Ammers grote plannen? 
Df�e spelers van een laag team bij de bovenste 15! Ignacia staat niet 
meer op de bovenste plaats van het Kaar, Bult en Petersma zijn druk .. 
bezig de poten onder zijn troon weg te zagen. Met de hulp van Nobel. 
Nielen staat veel te laag. Net als de eerste teamspelers. 
Nusink A. en Wildschut. De spelers van het derde team zijn nou ook niet 
bepaald in vorm. �et hoogst geplaatst is Knop, maar wat te denken van 
Leuw, Drost, Bild�rbeek en Kurk?! Wat is er met Kurk aan de hand? Mug 
en Venderbosch· ook veel te laag! Als deze vorm crisis zo doorgaat zie 

·ik het somber in. Voor de derde ·teamleider GrUnbauer! 
Bos en vooral S. de Vos staan toch echt te laag voor hun kunnen . 
Ook het tweede team is nou niet ge�eldig uit de startblokken gekomen. 
Nederlaag tegen Weesp met 5�-4�. Ook veel spelers van Caissa 2 kampen 
met vormverlies! Nou wil ik nog een advies geven aan de leden, als U 
niet kunt komen op de clubavond geef het dan tijdig door aan Frans Oranje 
krijg je tenminste 1/3 van je totaal . Bij geen bericht krijg ge geen 

· 

punten. 
· 

P. S. Minstens 1/3 van je totaal?? ' 
Wij komen niet meer!! Red. 

SCHAKERS. 

Bert Wij chel. 

� Vreemd eigenlijk. Altijd als er iemand enthousiast met een partij naar mij 
\ ) toekomt, blijkt het een partij te zijn waarin hij/zij zelf g�wonnen heeft . 

Leest U maar in dit blad. Pijpers/Suel, Pijpers wint · 
de Vos/Bult, de Vos wint . 

Beiden komen met de partij.\/aarom kwam Bult niet met die partij? Volgens mij 
zijn wij schakers bijzonder met onszelf ingenomen. Al heel lang wacht ik al 
op iemand die zegt: 1 1Ik heb die of die partij vreselijk moon verloren . .. . .  1 1• 
Wellicht zal menigeen in een stil hoekje thuis zijn verloren partij na spelen 
om te zien hoe en waar hij intelegentie tekort kwam, daarbij de haren uit de 
schedel trekkend, maar waardering voor de overwinnaar? nee hoor . 
Hooguit een slap handje bij de capitulatie, - zelfs net pilsje moet vaak nog 
van de overwinnaar komen•) - maar nooit een stukje waardering als 11Deze tegen
stander heeft mij z6 overspeeld, z6 te grazen genome�9 dat dit gehonoreerd 
moet worden met een stukje in de Cai ssakrant11• · · 

En om U over U"'p.e,L�genoegzaamhei d, opportunisme en eventue 1 e s çhaamte gevoe 1 e�� 
heen te helpen bied ik U één pils (voor volwassenen) of één cola (voor jeugdspelers) 
vergezeld van een smakelijk zakje paprika chips aan voor een partij waarbij U 
eens goed op uw eigengereide schakersvalie kreeg. 

Willem GrUnbauer . 

� Sommige spelers azen op dat pilsje en verliezen expres. 
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s T A N D na de 9e ronde 

1 1 gnac ia 1632 1 1 54 Verstr·aeten 770 

2 Nobel 1632 1 1 55 Schie v. 754 

3 l<aa.r· v .... t 1620 1 1 56 Br-aacx 744 

4 Petersma 1583 1 1 57 Kurk 737 

5 l..Jos C.de 1366 1 1 58 Dalen v. 735 

6 l,Jijchgel 1364 1 1 59 Oor:n:.ens 729 

7 N1.Js.ink M. 1357 1 .:.o Daa1 :en 1.). 725 

8 Teo 1326 1 61 Bc•ssch ie ter 715 

11 Steen i -:. v • 1272 1 ,l,�· ,_,,t;;. Jansen 704 

12 Ecluse ·de 1 ·' 1264 1 63 Hei._inen 699 

13 B•J 1 t 1248 1 64 Mooi broek 682 

14 IAlol ters 1241 1 65 Ora:171j,e 680 

15 Cor·ne l i ss.en l,.J • 1211 1 66 Dek·en A. 676 

16 l<nop 1210 1 67 Hoogenboom 666 

17 Lei jen 1152 1 68 Cor-nel issen H. 663 

18 Pijpers 1131 1 69 Luc 'Beuzekom 658 

1 '7' Matthias 1130 1 70 Jage-r- de 648 

20 Balder 1103 1 71 Kra.ft 643 

21 Hc•fman 11 0.2 1 72 Mug 630 

22 Nusinl< A. 1093 1 1 73 1...Jos S.de 598 

23 Niel en 1056 1 1 74 Woesthoff 581 

24 Rijke 1049 1 1 75 Harr>' Jaspers 579 

25 .Jc•nKman 1043 1 1 76 BU>'s.erd 553 

26 D i r·ks 1039 1 1 77 Hogen boom E. 546 

27 Ammers \.} . 1038 1 1 78 Manc•·ehoe toe 521 

28 Neidig 1038 1 1 79 Lou i -szoon 521 

29 Meur·s v • 1030 1 1 80 Rietveld 517 
30 Manuri 1028 1 1 81 Ger zon 502 

31 Mol l erna 1027 1 1 82 Vlaming 496 

32 Hulst 1,) • 990 1 1 83 Sander-s 492 

33 �:H eden v. 987 1 1 84 Ei s·s.es 457 

34 Ba.rendregt 982 1 1 85 Hemmes 455 

35 l..)r-i es de 954 1 1 86 Knecht 423 

36 l .... I i 1 dschu t 944 1 1 87 Buys 411 

·::>"? ·-•{ Gould 931 1 1 88 Vender·bosch :3'7'8 

38 Kuyper· '7'28 1 1 89 Plas 1.) .d. 388 

3$' Lei} ia than 916 1 1 88 1...Je r h c•e ven 383 

40 Aue 914 1 1 91 .Jong .J. de 382 

41 Deken P. 903 1 1 92 1..)r·eeze de 367 

42 Kleef v. 892 1 1 93 Ei jKen v • 356 

43 Leut1J 891 1 1 94 l.J i 1 de de 326 

44 Uiter1."1i.JK 875 1 1 95 Bosma 293 

45 l.,loest i ._ine \} • d. 866 1 1 96 Scheffer· 258 

46 Drost 860 1 1 97 Eimers 203 

47 8 i 1 der· beek 858 1 1 98 Kamp v.d. 137 

48 Gruenbauer 854 1 1 99 Oot es 133 

4'7' Ba tenbur·g v • 848 1 1 100 Huang 124 

50 .Jong P.de 840 1 1 101 Fl inkert 121 

51 Mei .Jer- 815 1 1 102 Di.Jl<stra 120 

52 Bos 781 
C:•'j .J._1 ZonJee 775 


