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VAN DE REDAKTIE 

Deze keer staat het blad weer vol met 
ostensieve tekeningen en edifiante 
partijen hetwelk u met gaiment kunt 

:::::a: 

g. adeslaan en u inmiddels enige defe
rentie kunt hebben voor de makers van dit 
blad. · . 

Op pagina 6 kunt u lezen hoe het met de teams gaat. 
Caissa 1 heeft het moeilijk om nog kampioen te wor
den Caissa 2 ontsnapt aan degradatie en Caissa 6 
en 4 staan er zeer belabberd voor. Ook Caissa 3 . 
moet oppassen terwijl Caissa 7 m. m. v. de jeugd laat 
zien hoe het wel moet! Op koninginnedag wordt niet 
geschaakt, hetgeen u in de bestuursmed�delingeii}<ünt 
lezen. Onze wedstrijdleider Frans OranJe qaat die 
avond nl. op familiebezoek. . 
Bert Wijghel heeft wegens drukke werkzaamheden deze 
maand geen kommentaar op de stand kunnen leve��n. Aan-. 

· 

gezien hij echter de helft van de rest voor ZlJn reke:::·,;- J:. 
f�., ning nam kan de redaktie dit wel d�or de yingers zien. 

- / Het enige kommentaar dat de redakt1e op d1 t moment 7elf 
nog kan bedenken is dat het met beide redakteuren niet 
al te best gaat. Waar zou dat aan liggen? 
Wij openen verderop in dit nummer een serie bes·chou
wi ngen over de schaakstukken. Eerst komt het paard aan 
de beurt en in volgende afleveringen lopers en torens. 
De redaktie zou overigens zeer gaarne wat meer kopij 
in deze geest o�tvangen. · 

Partijen komen deze maand van uw redakteur en uw vaste 
medewerkers en we wensen u alvast veel plezier met het 
naspelen. Overigens waren onze paarden deze maand van 
ijzer� Zoals U ziet. 

KOLOFON 

Caissa Nieuws is het maandblad 
van schaakvereniging Caissa. 

Wedstrijdleider intern: 
Frans Oranje, Lindengracht 8011 1 
Amsterdam, Te1. 277017 

Wedstrijdleider ekstern: 
Paula Deken, D� Stalpertstr. 55, 
Amsterdam, tel. 767367 

Gironummer: 4602882 t. n. v. 
schaakvereniging Caissa, A1dam. 

Cl�blokaai: Oranjehuis, 
van óstadestraat 153-
Amsterdam, tel. 623917 

Redaktie: Pieter de Jong, 
Willem Grünbauer. 

Vaste medewerkers: 
Y. Yoghurt 
Bert Wij chge 1 , 
Clemens de Vos. 

Redaktieadres: 
Wildeman 6 hs. Amsterdam. 
1068 BJ Amsterdam Osdorp. 
tel. 197684. 

Kopij voor het volgende nummer· 
uiterlijk dinsdag 5 maart 
inleveren 



Er zijn weer enige nieuwe leden te verwelkomen: 
J. A .  Smit (weer terug) en voor de externe verster
king van ,het 2e tiental Ruud Roos (ook niet on
békènd) en W. Ga1ekop . Wezen kennismaken zijn 

Kamphuijs en broer en zus Bach! Bij de jeugd 
schreven we deze maand Ruben Abeling, Robbert 
Reus en Erwin Osterwald officieel in. 
Allen van harte welkom! 

· 

Het bestuur vergadert weer begin februari. De 
start om 20.00 uur bevalt goed. Het kan verbeel

ding zijn, maar het lijkt of er minder wordt af
gebroken(?). Let u op de agenda? Het is soms treu
rig, zoals wedstrijden of speciale afspraken in 

clubverband worden vergeten. U ziet dat wij 12 
maart afgebroken partijen gaan uitspelen en vlug-

� 
geren om een consumptiebon. De officie le wedstrij-

� den voor het snelschaakkampioenschap van de club 
worden al vroeg gespeeld dit jaar, namelijk op 2 en 

Van de bestuurstafel, 9 apri 1. Dit in verband met de SGA-competi tie. 
OP KONINGINNEDAG IS ER GEEN SCHAKEN! En eind mei 
starten we alweer de zomercompetitie . De laatste 

(30e) ronde wordt 21 mei gespeeld. Tenslotte wil ik u met klem nog eens wijzen op de zorg 
die ons speelmateriaal nodig heeft . Zowel jeugd als senioren qaan soms wel erg slordig 
met stukken, klok en borden om . Weest u wat zuiniger, het is uw eigen materiaal tenslotte. 

DATUM DAG 

12-02-8S Dinsdag 
12-02-8S Dinsdag 
19-02-8S Dinsdag 
19-02-8S Dinsdag 
21-02-8S Donderdag 
26-02-8S Dinsdag 
26-02-8S Dinsdag 
26-02-8S Dinsdag 
26-02-8S Dinsdag 
OS-03-8S Dinsdag 
OS-03-85 Dinsdag 
Ol-03-85 Donderdag 
12-03-85 Dinsdag 
14-03-85 Donderdag 
19-03-85 Dinsdag 
19-03-85 Dinsdag 
19-03-8S Dinsdag 
26-03-85 Dinsdag 
26-03-8S Dinsdag 

WEDSTRIJD 

20e ronde 
4e kl. A 
21e ronde 
le kl. B 
4e kl. B 
22e ronde 
2e k 1 .  C 
3e kl . C 
Jeugd le klasse 
23e ronde 
2e kl . D 
Prom. klasse 
AFGEBROKEN 
4e kl. A 
24e ronde 
le kl. B 
4e kl. B 
25e ronde 
3e kl. C 

· - - --- - -----

Frans Oranje. 

AGENDA. 

TIENTAL CLUB 

Rest 
C6 PCB 2 
Rest 
C2 Pegasus 1 
Cl 0. Toren 2 
Rest 
C3 DES/WGM 4 
es Memo S 
Cl (Jeugd) Amstel 1 
rest 
C4 ENPS 2 
Cl Fisher 2 
PARTIJEN UITSPELEN 
C6 ES180 3 
Rest 
C2 Memo 3 
Cl DOS 3 
Rest 
es DCG 2 

--�---- --- ----- -- - ------ ·-·--- - - --- ----- --- --- --

UIT /THUIS 

thuis 
thuis 
thuis 
uit 
uit 
thuis 
thuis 
uit 
thuis 
thuis 
thuis 
uit 
thuis 
uit 
thuis 
thuis 
thuis 
thuis 
thuis 
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Amroba 4 - Caissa 6, : 6�-q, 17-1-1985. 

1. Paula Deken 
2. Verstraeten 
3�· Woesthoff 
4. Verhoeven 
5. Vlaming 
6. H. Jaspers 
7. L. v. Beug'.ekom 
8. De Jong 

0 Na 2 verloren wedstrijden moest C6 er toch wat aan doen, 
� mededegradant Amroba 4 moest wel verslagen worden om het 
� degradatiespook te weren. 
O Helaas het is wat anders gelopen! Verhoeven verloor het 
O eerst, daarna moest mr. de Jong na een doorslaggevende 
� koningsaanval de vlag strijken. Toch goed om te zien hoe 
0 strijdvaardig en fel de Jong speelt. Het lichaam is misschien 
0 wat oud, maar de geest zeker niet. 

Adspirant van Beuzekom ( leuk om te zien een heel jong Caissa-
1 id naast een van de oudste leden) verloor ook, maar toch een beetje onnodig! 
Zwakke punten.in de stelling van je tegenstander opzoeken Luc en daarvan gebruik 
maken! Harry speelde heel goed. "Z.'n tegenstander restte niets anders dan eeuwig 
schaak geven. Paula Deken offerde een toren en sloot toen de vijandelijke dame . 
op, maar als je eerder gerokeerd had wist ik het nog niet met die zwarte koning \0 
het midden. Je hebt die partij toch wel laten glippen. Verstraeten en Woesthoff 
redden nog enigszins de eer voor Caissa. 
Maar resumerend kun je toch wel stellen dat er donkere dagen opdoemen voor C6. 

Bert Wij chge 1 . · 

-+-+-+-+-+�+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ 

Caissa 1 - Amstelveen 2,:3-7, 18-12-1984. 

1. O. Ignaci a 
2. R. v. h. Kaar 
3. M. Nielen 
4. J; v. Steenis 
5. C. de Vos 
6. J. Pijpers· 
7. H. de L'Ecluse 
8. R. Wildschut 
9. J. Bu 1 t 

10. A. Nusink 

0 .We z1Jn weggespeeld door Amstelveen 2. Als we kampioenen 
1 willen worden zullen we toch uit een ander vaatje moeten 
0 tappen. En zelfs dan hebben we het niet meer in eigen hand. 
O Natuurlijk, A'veen 2 is een tegenstander van formaat. A'veen 1 
0 staat hoog in de hoofdklasse; en dan weet je dat het tweede 
1 team in ieder geval aan de kop zeer sterk moet zijn. 
O Zo trof Oscar aan het le bord Volman. Die is al eens ingeval-
0 len in de hoofdklasse ( waar hij was) en startte in het nu 

· 1 . lopende SGA-kampio�nschap met 4 uit 4. Het werd een boeiende 
O partij, maar Oscar kon het niet bolwerken. Ikzelf speelde 

aan het 2e bord wederom tegen �e Tarraschvariant van het 
Frans ( die in de laatste 4 SN's behandeld is). Op nieuw kreeg ik de kans "mijn" zet 
a2-a3 te testen (zie het vorige clubblad) en al snel kreeg ik een sterke aanval, die 
weliswaar niet meteen doorsloeg, maar uiteindelijk voldoende was voor de winst. 
De ontwikkelingen aan de overige borden maakten al snel duidelijk, dat een gelijk spel 
wel eens het maximaal haallbare zou kunnen zijn. Alleen Bult stond beter en C. de Vos 
en Nusink stonden al met de rug tegen de muur. Uiteinde.lijk werden we ingmaakt met 7-3, 
simpelweg, omdat Amstelveen sterker was. 
Op 5 februari zullen we met forse cijfers van Nieuwendam moeten winnen om ons 
"doelgemiddelde" wat op te vijzelen en om over de Amstelveenkater heen te komen. 

R. v. h. Kaar. 
-+-+-+-+-++-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-++-+-+-+-+-+-+-+-+-++-+-+-+-+-+-+-+-+-+ 

/ 

3. 



Caissa 7 - WSC 3, : 6à-ll, 23-1-1985. 

1. E. Braacx 1 Het zevende gaat voor de wind, dat is duidelijk. De derde 
2. J. Hoogenboom 0 opeenvolgende overwinning laat zien dat we regelrecht op 
3. de Rijke 1 een kampioenschap afstevenen. 
4. R. de Vries 1 Hoe komt dat? Dat komt o. a. door de enorme versterking die 
5. Marco Vervoort 1 het C-7 team heeft gekregen in de vorm van de jeugdspelers 
6. Harry Jaspers 1 van Bert Wijchgel, waarvan er deze keer maar liefst vier 
7. Joost Freijda 1 aanwezig waren. Eén van die vier, Marco Vervoort, had 
8. Serge Mooiman � slechts 20 minuten nodig om het eerste punt te maken. 

De rest volgde vanzelf. Er zijn twee afgebroken partijen, 
de waarschijnlijke einduitslag wordt 6-2. 

Jeroen Hoogenboom. 
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ 

Caissa 2- Tal 4, : 6!-3z, 22-1-1985. 

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

10. 

de Wil de 
Galekop 
R. Roos 
M. Nusi nk 
S. de Vos 
E. Petersma 
Dirks 
J. Leijen 
B. Manuri 
Jonkman 

1 Na een belabberde start in de le klasse B heeft C2 gewonnen, 
l van de tot dan toe ongeslagen koploper Tal 4: 6l-3l. 
l Mede dankzij de terugkerende Roos en de ongetwijfeld een 
l flioke versterking betekenende komst van de heer Galekop 
l is het tweede direct uit de eventuele degradatie zorgen. 
i Een vierde plaats in de eindrangschikking is nu een 
0 reëele mogelijkheid. Na de volgende tegenstander, op 19 feb. 
1 de rode lantaarndrager Pegasus 1, staat C2 alweer op 50%. 
1 Aan het eerste bord staat de hr. de Wilde nog steeds op een 

prachtige 100% score. Ongeslagen zijn ook de heren Nusink 
en de Vos S. met 2! punt. 

Onvermeld mag de niet spelende teamleider Bert Wijchgel niet blijven 2 uit 2! 

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ 

Caissa 5- Pion 3,: 6-4, 29-1-1985. 

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

10. 

Teo 
Neidi'9 
A. Deken 
P. de Jong 
v. Kleef 
Matthias 
Wolters 
Oomens 
Cornelissen 
Mollema 

1 
afg. -0 
0 
l 
1 
l 
0 
0 
afg. -0 
1 

C5 leverde afgelopen dinsdag slag met de pionnen uit de 
Schinkelbuurt. Ze bleken evenwel niet simpel te verschalken. 
Aan het eerste bord boekte Teo weer eens een overwinning, 
maar Anton Deken was het eerste klaar. Na een openingsfoutje 
in het 2 paardenspel werd zijn koning van hot naar her gejaagd 
tot hij tenslotte omviel. Aan het vierde bord speelde ik tegen 
een Caro-kann. Mijn witte loper beheerste de diagonalen 
a2-g8 en bl-h7, maar mijn tegenstander verdedigde zich zeer 
solide en na de ruil van een stel paarden en torens was de 
meeste fut eruit: remise. Wolters lijkt het rechte pad nog 
niet hervonden te hebben. Tegenover minimale aanvalskansen 

op de koningsvleugel voor onze teamgenoot stond komplete machteloosheid in het centrum 
en op de damevleugel hetgeen tenslotte een stuk kostte. Van Kleef -0fferde in een 
Spaanse partij al vroeg zijn e-pion, waardoor hij aanvalskansen kreeg. Toen hij daarna 
ook nog een paard aanbood stortte de stelling van zijn tegenstander ineen. 
Matthias remiseerde en Oomens gaf zijn voordeel in een scherpe partij weg. Invaller Mollema 
won reg-lementair en de afgebroken stelling van Cornelissen staat vermoedelijk . potremise. Dat is jammer want Neidig heeft 2 pionnen minder in zijn afgebroken stelling 
en als hij dat niet remise weet te houden verliezen we helaas met 5�-4!. 

P. de Jong. 
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Amstel 2- Caissa 4, 6-4, 18 december 1984 . 

1 .  P. van Ammers 0 Met een zeer select gezelschap togen we een week voor 
2. M .  van Daalen � Kerstmis richting Uithoorn . 11 Versterkt11 met vijf man uit 
3 .  D .  Wolters 0 h�t vijfde team (dank voor de medewerking) konden wij 
4 .  A. Neidig 0 niet voorkomen, dat één van onze potentiële mededegra-
5 .  M .  van Ei j ken 1 danten de volle buit binnenhaalde . 
6 .  J .  Meijer 1 Het 11 probleem C-411 moge genoegzaam bekend zijn . Voor dit 
7 .  c. van Schie � seizoen is wat mij betreft deze discussie gesloten . Met riul 
8 .  A .  Deken 1 punten uit vijf wedstr:i.jden'is het 11 klip en klaar11 dat het 
9 .  P .  de Jong 0 vierde team degradatie ( n .·g.) niet meer kan ontgaan . 

10 . L. Oomens 0 Wat betreft ons gelegenheidsteam wil ik nog opmerken, 
1 i eten 

dat het middenblok ditmaal het best op dreef was . Helaas 
de kop en staart het helemaal afweten, zodat we toch weer aan de verkeerde kant 

van de score bleven . De heer Neidig besloot, nadat de andere teamleden reeds waren 
vertrokken (op ondergetekende na) zijn partij toch maar op te geven . c. v .  Schie brak 
nog af en.dit zal wel remise worden . Leest u rustig de andere resultaten door . 

Caissa 1 - Nieuwendam 
1 0 .  Ignacia 
2 R .  van het Kaar 
3 J .  van Steenis 
4 E .  Petersma 
5 C .  de Vos 
6 J. Pijpers 
7 K. de 1 Ecluse 
8 R .  Wildschut 
9 J .  Bult 

10 A .  Nusink 

2 4-1 vrl . 
Afg . 
Afg . 

1 
Afg . 

0 
Afg . 

1 
1 
1 

Afg . 

5-2-85 
Piet van Ammers . 

-· --•.- ·----------------

Mocht u uit nevenstaande stand opmaken dat 
onze vriend Clemens de Vos de enige nul is 
u�t het gezelschap, dan heeft u het mis, he
laas . Want, Ercho, Het kan dan wel 4-1 voor 
Caissa zijn, doch twee partijen kunnen het. 
eigelijk wel opgeven. Wordt dus 4-3 . De derde 
afgebroken partij, nl . die van Oskar, ziet 
er niet al te best voor ons uit hoewel Oskar 
er nog wel een klein kansje in ziet . Dat zou 
dus 4-4 kunnen beteken . Restte ons nog de 

. partij van A .  NusiTik . Waarschijnlijk remise 
door eeuwig schaak . Als allerlaatste nog de partij van teamleider Robberto van het 
Kaar die nu de ongelofelijke zware taak op zich heeft genomen om de h.ele zaak te 
redden . Natuurlijk staat hij weer een pion achter, doch dát deert hem weinig . Zijn 
zegswijze luidt al jaren 11 Pionnen zijn er om ·geofferd te. worden11 , en in deze partij 
laat hij dat weer zien . Gaat hij winnen?? remise?? Misschien bezigt zijn tegenstander 
wel het principe: Torens zijn er om . . . . .  . 

Tja, 11 Hoe kan dat nou11 kun je dan zeggen; Tegen de staartloper 
verliezen bijna, ja misschien wel helemaal! Alles leek van het begin af aan op 
rolletjes te lopen . Doch helaas vergooide -in hevige tijd nood welliswaar- Clemens zijn 
partij, P�tersma die de hele opening en middenspel goed onde� contro le had moest 
op het einde echter ook de pijp aan maarten geven . Rond half elf deed zich nog een ver
velend incident voor . Oskar kwam er achter dat zijn klok te snel liep, Op het moment 
van de ontdekking had hij nog maar twee minuten tijd voor ca 15 zetten! ! Inderdaad 
is toen geconstateerd dat als Oskar zijn klok indrukte, zijn eigen klok van tijd 1 

tot tijd bleef meelopen . Wedstrijdleider Ronald de Vries weigerde ca . 10 minuten lang 
een beslissing te nemeh waardoor R .  van het Kaar en natuurlijk ook Oskar hun concentra
tie duidelijk verloren. Artikel 14 . 5 en 14 . 6 van het FIDE-regelement waren hoogst
waarschijnlijk zoek! Daar had onze wedstrijdleider in kunnen vinden wat er moest ge
beuren . Nl . de volledige tijd aan Oskar vergoeden . (In bovenstaarid geval is men tot 
een compromis gekomen . Elk de helft van de teveel gebruikte tijd) . .  Mogen wij u tot 
slot even wijzen op een interpretatie van artikel 14 . 5 (1971)?: · 
• 11Met het oog op het bepaalde in de artikelen 14-5 en 14-6 dient de wedstrijdleider 
te trachten alle klokken regelmatig te controleren om er zich van te vergewissen dat · 

ze naar behorërï' werken . "  
Tot slot merkte Robbert nog op � . . . . . .  dat we het niet v�tdienen kampioen te worden 
indien we een staartstuk niet met 7-3 kunnen verslaan11 

s 

Caissa-pers in samenwerking met 
Dhr . van het Kaar . 

----- - ____: ----�� ···--·-·-----·--·------�----···· --··----- -�- ---------·-



le klasse B gesp. pnt. 
1 TAL 4 4 6 
2 MEMO 3 4 6 
3 Amstelveen 3 4 6 
4 w s c 1 4 5 
5 Pion 1 4 4 
6 Caissa 2 4 3 
7 Vict. /[ 4 2 
8 Pegasus 4 0 
Zoals ik al heb opgemerkt, jullie 
krijgen TAL·nog,_en die hebben 
jullie, m. m. v. onze R. R. -terug van 
weggeweest-grandioos verslagen! 

4e klasse A gesp. pnt. 
l Vas/ASC 5 4 7 
2 Tal 8 4 6 
3 Es 80 3 4 5 
4 PCB 2 4 4 
5 Amroba 4 4 4 
6 A 1 mere 2 4 3 
7 Amstel 3 4 2 
8 Caissa 6 4 1 

Hier moet nog gespeeld worden: 
PCB 2, Es80 3, en tegen Tal 8. 
Kom nou toch, jongens, alles is 
nog niet verloren! ! 

Promotieklasse gesp. pnt. 

1. Fischer Z 6 10 
2. A'veen 2 5 7 
3. Caissa 1 5 7 
4. DES/WGM 3 6 7 
5. Memo 2 6 6 
6. Tal 2 6 4 
--------------- -- ----------- -----
7. Phoenix 1 5 2 
8. N'dam 2 5 1 

Fi�c.her Z kan het kampioenschap bijna 
niet meer ontlopen! Zeker nu de kans 
groot is dat Caissa 5-5- speelt of 
misschien zelfs verliest. Alleen 
A'veen 2 vormt dan een bedreiging 
voor Fi.s<.her Z. 

3e klasse C gesp. pnt. 
1. Pion 3 4 8. 
2. N'dam 3 4 8 
3. DCG 2 3 4 
4. Caissa 5 4 4 
5. DEC/WGM 4 4 
6. Memo 5 4 2 
7. Donner 1 3 1 
---- - - -- - --------- ------------ - -
8. Tal 7 4 1 

/ 

2e klasse C gesp . pnt. 
1 Des/Wgm 4 4 8 
2 ENPS/HWP 1 4 8 
3 Amroba 1 4 4 
4 PCB 1 4 4 
5 PCW 1 4 4 
6 Caissa 3 4 2 
7. Raadsheer 2. .4. 2 

8 Oosten/Toren 1 4 0 
En dan te bedenken dat de eerst volgende 
wedstrijd tegen DES/WGM gespeeld moet wor
den. Het zou nog wel eens probl ematisch 
voor ons kunnen worden. 

4e klasse B gesp. pnt. 
1 Caissa 7 3 ( ! ) 6 
2 Des/WGM 7 4 5 
3 Oosten/toren 2 3 4 
4 Dos3 3 4 
5 Maccabi 2 2 2 
6 wsc 3 4 1 
7 Vi ct/L 3 0 
Gek hé, Als C7 kampioen wordt en C6 
onderaan eindigd, promoveert c6 en . .. .  
degradeert c7. Dat is toch eigenlijk wel 
een bestuursvergadering waard. 

2e klasse D gesp. pnt. 

1. Raadsheer 1 5 10 
2. Almere 1 5 10 
3. Nw. West 2 4 8 
4. DCG 1 5 4 
5. Amstel 2 4 3 
6. US 3 5 3 
7� Isnlani 2 4 2 
��---------------------------------
8. ENPS 2 5 2 
9. Caissa 4 5 0 

En wwe nu nog zegt,dat C4 degradeer{ moet 
opletten. Er moet nog gespeeld worden: C4-
ENPS, Isolani en DCGl. Jullie degraderen 
niet hoor! Zet hem nog effe op hé? 

Jeu9d le klasse 
1 Amstel 1 
2 Amstelveen 1 
3 Landsmeer 1 
4 Oosten/Toren 
5 Caissa 1 
6 Amstel 2 

7 Amstelveen 2 
8 Amstel 3 

ge�p pnt 
6 12 
6 10 
6 8 
6 6 
6 5 
5 3 

5 2 
6 2 



�.pcw 1 - Caissa 3: 8-2, 28-1-85. 

o 1 A Knop 
2 H Uiterwi j k 
3 H F v. Steden 
4 M Leuw 
5 P J G de Jager 
6 M R Manahoetoe 
7 W A Grünbauer 
8 W J H Zonjee 
9 P Mug 

10 N H F Venderbosch 

0 
0 
0 
0 
� 
0 
� 
0 
0 
1 

Het derde tiental dat uit acht spelers bestaat en daardoor, 
zoals blijkt uit menig ander verslag, net als andere 
teams permanent is aangewezen op invallers is in slo
tervaart tegen PCW 1 roemloos ten onder gegaan. Heel erg 
misten we onze vaste invallers Dhr Barendregt en Kurk en 
Bilderbeek die mp.t vakantie was, die, en daar zijn we ze
ker van, de eer enigszins hadden kunnen redden. 
Bovendien verloor P mug heel slemielig met een stuk v66r 
doordat zijn fortuinlijke tegenstander kans zag om met 
een pion door te stoten. M. Leuw heeft het deze keer. 
ook grandioos laten liggen. Zijn tegenstander stond zo 

goed als verloren en dat door de uitzinnig tentoongespreide aanvalskrachten uit het brein 
van Micha. Voor't eerst echter in zijn lange schaakcarriere moest hij niet allen tegen de 
tegenstand van de tegenstander vechten, doch ook tegen de vlag waarmede onze schaakklokken 
uitgerust zijn. Met een loper (wat erg, hé) werd hij mat gezet. De enige caissaspeler die 
onbehoorlijk veel geluk heeft gehad was ondergetekende. Met drie pionica's achterstand 
kon hij nog remise houden doordat zijn opponent op 't laatst een randpionneke overhield. 
Veel lof en dank voor onze invallers Hr. Manoehoetoe en Hr Zonjee die hun competitieavond 

, ?��aven_om in het derde te verliezen. Jammer. Het is het overwegen waard om "Invallers" 
l rJ velies_l/3 van hun punten uit te keren. Gelukkig speelde invaller 3 de Jager remise 

· èn redde Nico Venderbosch de eer. Laten we er tegen Desisco/WGM alstublieft méér van maken. 
We_zoud�� ENPS/HWP een lol doen om nu eens een gigantische prestatie te leveren en deze met 
ruime ciJfers te verslaan. Teamleden, oefen goed de komende weken! En speel de partij 

van Yoghur� na elders in dit blad. Daar kunt U vast nog wat van opsteken! 

0 

·---·------· Wi 1 1  em. 
Caissa 1 (jeugd)� Amstël 2, ·: 2!-2i, 15-1�198Q. ---- - .. 

Marco 1 Een verdiend.gelijkspel tegen de Amstel. f1et deze punten 
Fritz 0 erbij hoeven we niet bang te zijn om te degraderen .. Joost 0 Diederik was het eerst klaar remise. Daarna zorgde Serge 
Serge 1 (eindelijk weer in het eerste) spectaculair voor li-i. 
Diederik � Fritz vond dat de zaak. maur weer in evenwicht moest en 

verloor li-li. Marco speelde deze avond zeer sterk en koel. 
ziJn tegenstander wilde op pat speleri maar met deze geintjes moet je 
niet bij meneer Vervoort aankomen 2i-li. 
Helaas kon Joost het ontbrekende halve punt er niet bij toveren. 
Met drie pionnen achter gaf hij het maar op. 

Bert Wijchgel. 

HET PAÄffö�·---- ----

Zoals u zo lang�amerhand wel zult weten grazen er altijd vier paarden op onze schaak
weide. En wel twee schimmels en twee zwarte paarden. Aan de hand van het e.e.a. zou 
je kunnen con�tateren dat voor de schaaksport een veelzijdige kennis nodig is van 
andere sporten, omdat wij bij de zet P91-f3 op zo#n moment ruiters genaamd mogen worden. 
En een ruiter is, volgens den schoolmeester(1808-1858), een mensch te paard, 
Omtrent drie voet hooger dan een mensch op aard, En die zich somtijds vasthoudt aan de 
manen en somtijds aan den staart. Diezelfde schoolmeester schreef over het paard: 
v. Waarom wil een dood paard niet meer loopen? 
a. Omdat men anders zooveel doode paarden voor levendige zou verkoopen. · 

Edoch niet in elk land bezitten schakers paarden. In Duitsland wordt hij heel aanstootge
vend Èin Springer (spreek uit sprienger) genoemd. Erg hé! En Engeland, Daar wordt hij 
heel ordinair verlaagd tot knight. Valt me overigens mee dat het niet Joop de Kneght 
is geworden. In Amerika maken ze het helema�l bont, d�ar wordt hij in d� r��el al pony 
genoemd. Straks verlaagt men zich daar om dit edele dier ezel te noeme�. MiJ1zou h�t 
niks verbazen. Met hun presidenten doen ze ook zo, dat begon met een Lincoln. En via 
een gewone Ford hield men op het laatst alleen nog het Carter over. En dat staat nu nog 
in de �egen ook! Trouwens, wie hoort er nog van Fischer dan alleen met 'int-Nicolaas? 
(Fischer-p�ice). Laten wij onszelf echter niet vernederen om ons druk te maken hoe er 

r 
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in andere landen om wordt gegaan met ons edel paard. Edel paard, ja, dat wel, maar 
o zo broos. Het is het zwakste stuk van ons schaakspel daar het-vooral bij de e.v.- het 
snelst in twee stukken uiteen valt. Het is mij wel een overkomen dat ik het paard 
bij de manen vanaf gl oppakte. (Doet u ook vast wel eens, maar dát is het probleem niet!) 
Net toen mijn hand over de pionnenrij f2-g2-h2 heen was (Inderdaad, de pionnen waren 

niet, zoals bij mij gewoonlij� geslagen) liet het paard zijn sokkel los. Deze sokkel 
kwam op h3 terecht, terwijl ik net hoofdstel gelijktijdig op f3 neerparkeerde. Dit is 
alweer zo�n 16 jaren geleden en de commissie die toen bij de KNSB in het leven is 
geroepen zit nog steeds met de haren in de handen over de vraag waar volgens de regels 
het paard behoord te staan. Tot dusver werd de partij als afgebroken beschouwd. 
Helaas is mijntoenmalige tegenstander te vroeg overleden zodat het vraagstuk 
en het paard wel in lengte van dagen verdeelt zal blijven liggen. 
Onze edele paarden zijn bijzonder beschaaft daar ze een ongelofelijke voorliefde hebben 
voor een vork. Verder zijn ze nogal wispelturig: Staanze op wit, willen ze alleen nog 
naar zwart, en staan ze op zwart, willen ze aleen nog maar naar wit. Ga echter nooit naar 
de rand van het bord met uw paard. Een heb reeuws schaa-kgezegde 1 ui dt: Een paard aan de 
rand is als een kaschabber in het zand! Enig van het paard is dat het altijd constan� in 
kracht is. Er bestaan Zwakke lopers, dolle torens, matte koningen en dubbelpionnen, maar 
een paard? die blijft wat hij waard is! Het is ook in het schaakspel dat het spreekwoord 
"Een gegeven paard ......... " daadwerkelijk gestalte krijgt, hoewel men daarmee soms 
het paard van Troje binnenhaalt. 

PS: 

ligt 

Willem Grûnbauer. 

Sommige onverlaten waaronder helaas ook mijn hoofdredakteur, wagen zich de uitspraak 
in de mond te neme� en te spreken over . . • . . .  Een mank paard. (Zie vorig cl�bblad 
pag. 7 regel 22) Doch het mag duidelijk zijn dat dit uitsluitend aan de ruiter 
en niet aan onze knollen! 

-------------- ------- --
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" Ruim een jaar geleden speelde ik in het open Gasunie.toernooi in Groningen een bijzonder 
aardige partij. Ik beging in tijdnood een blunder waardoor ik de partij verloor maar 

� was over het vertoonde spel niet ontevreden. Later speelde ik in een correspondentiepartij 
op een zelfde manier, maar wist, mede door de analyse van de verliespartij, tot sterke 
aanval op de witte koning te komen. 

wit: H. Pals, 
zwart: P. de Jong. Groningen 1983. 

1 e2-e4 g7-g6 
2 d2-d4 Lf8-g7 
3 Pgl-f3 �7-�6 
4 Pbl-c3 Pg8-f6 
Via zetverwisseling zijn we in 
een normale variant van de Pirc
verdediging gekomen. Tegenwoordig 
speel ik ook wel 4 .... c6 en laat 
het paard voorlopig op g8 staan 
5 Lfl-e2 0-0 
6 0-0 Lc8-g4 

( )Met deze zet tracht zwart de op
. "mars e4/e5 af· te remmen. 

7 Lcl-e3 Pb8-c6 
8 a2-a4 Het alternatief is 
het meer gespeelde Ddl-d2 
8 ......... e7-e5 
Sterker dan 8 .... Te8; 9.a5! , e5; 
10. de5, Pe5; ll. a6 ! , b6; 12. Pe5, de5; 
en wit stond beter in Averbach-Ghizdavu.., 
1971. 
9 · d4-d5 Pc6-e7 

10 Ddl-d2 Lg4-d7! 
Beter dan Lf3:.De terugtocht van de lo-
per dient om zetten als c6 en f5 voor te 
bereiden om het witte centrum 11pp te blazen11 
Tevens wordt veld g4 voor hetpaard 
vrijgemaakt. 
11 Pf3-el! De zet van Geller die de op
mars f2/f4 voorbereidt en wit bovendien. 

C
enige controle over g4 verschaft. 

/11 ....... Pf6-h5 
Verhindert f4 en bereidt f5 voor. 

nu heeft de loper een betere bestemming 
18 Pel-g2 a7-a6 
19 Lb5-e2 Pe7-f5 
20 Tfl-f2 Om op Pe3x met het paard terug 
te kunnen slaan. 
20 Pf5xe3 
21 Pg2xe3 Da8-d8 
De.dame zoekt de koningsvleugel weer op. 
22 Pc3-e4 f7-f5 
23 g5xf5 ep. Lg7xf6 
24 Pe3-c4 Lf6-h4 
De pion op d6 is toch verloren zodat zwart 
nu all�� op de aanval gooit. 
25 Dd2-h6! ·? Een hyperscherpe reactie. 
In deze partij liet ik het er vervolgens 
op aankomen op een eindspel waarin wit 
met een pion voor de kwaliteit voldoende 
kompensatie had: 26 .... [f2+; 27. Kf2J Dh4+; 
28. Ke3, Df4+; 29. Df4, Pf4; 30. Pcd6, Tb8; 3L 
c4 enz. Zoals gezegd verloor ik de partij later 
door een blunder in hevige tijdnood. In ge
noemde cor:r.· partij vervo 1 gde ik niet met 25" ... 
lf2: maar met: 
25 ......... Tf8-f5� 

12 g2-g4! ? Deze opmars kwam voor 
' . miJ als een verrassing. Bekend was 12. Lh5, 

-�26 Pë4xëï6 . IJ14-g5 -
27 Pe4xg5 Natuurlijk niet 27. Pf5, Lh6; 
28 Ph6+, �g7 waarna het paard verloren is. gh5; 13. Lh6, Pg6! i 14. Lg7,Kg7; 15. Pe2! , 

( 14. Dg5 , Dg5:; 15 Lg5:, f6� benevens f5) 
Met iets beter spel voor wit. In Geller-Tal 
(Moskou 1973) bleek zwart echter vol
doende dreiging langs de g-lijn te kun-
nen uitoefenen om de zaak in evenwicht te 
houden. 
12 ....... Ph5-f6 
13 f2-f3 c7-c6 
14 Tal-dl c6xd5 
15 e4xd5 · Dd8-a5 
16 g4-g5 Het alternatief was 16. 
ab5, [b�; 1� ab5:met onduidelijke stelling. 
Minder goed is 16. b3 1 Tac8 met initiatief 
voor zwart. 
16 "" "". Pf6-h5 
17 Le2-b5 Ld7-h3! 

27 · . . . . . . . Tf5xg5+ 
28 Kgl-hl Ph5-f4 
Er dreigt Th5 met damewinst. 
29 Pd6xb7 . Dd8-b6. 
of: 29 ... Df6, 30 • .  d6; Th5; 31.Dh5, gh5; 32. 
d7, Td8; 3l Pd8, DdB; 3� La6 met misschien 
voldoende compensatie. 
30 Dh6*g5 Db6xf2 
Door wit opgegeven. Er dreigt in de eerste 
plaats l.g2+ met mat op de volgende zet. Als 
wit dit probeert te verhinderen met lfl dan 
volgt Df3+, Kgl Lfl en mat door het paard. 
Tenslotte faalt Tgl op Pe2x, waarna wit 
zonder compensatie een volle toren achter komt. 
Zo ziet u maar dat er. met verliespartijen niet 
alleen pilsjes en zakjes paprikachips te 
verdienen. zijn. 

Pieter de Jong 
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Van on.ze speciale 
verslaggever 

DAKSHINKALI, zaterdag 

Ja lezers, u leest het goed. Caissa-nieuws is tegenwoordig ook in het buitenland aktief. 
Wij hebben daarvoor speciaal Dhr EI Yoghurt voor aangetrokken, die overigens géén 
familie is van @nze vaste medewerker IJ Yoghurt. Vanmorgen is hij afgereisd en aan
gekomen in Janboel, de luchthaven van Verweggistan om daar met de bus af te reizen 
naar Dakshinkali om voor u het Internationale flatertoernooi te verslaan waaraan 
ook onze vaste medewerker meedoet. Toevallig speelde hij vandaag tegen een zekere 
Hr Y Yoghurd. Dat dit geen familie is begrijpt u nat urlijk meteen aangezien de laatste 
letter verschillend is. Als opening gebruikten zij de Mupped-opening die al verscheidene 
keren in diverse shows te zien is geweest. 
Wit: IJ Yoghurt, 
Zwart: Y Yoghurd. Aarde 1985. 
Mupped-opening. 

1 g2-g4 d7-d5 
2 Lfl-g2 e7�e6 

Zwart besluit dus om over te gaan 
op de verwarrings-variant. 

3 c2-c4 Pb8-c6 
4 Ddl-b3 Pc6-d4 
5 Db3-c3 Pd4�c6 
6 c4xd5 e6xd5 
7 Dc3-b3 Enig doorzettingsver

mogen kan onze IJsbrant niet ont
zegt worden. 

7 ...... Pg8-e7 
8 Pbl-c3 d5-d4 

Zwart besluit dus over te gaan op 
de doorschuifvariant van het indo
germaans. 

9 Pc3-d5 Lc8-e6 
10 Db3xb7 De aanhouder wint! 
1m· . . . . .. Le6xd5 

10 ... Tb8? 11 Pxc7 
11 Lg2xd5 Pc6-a5 
12 Db7-b5+?? Welke diepe zieleroer
selen onze vriend tot deze zet bracht 
zal ons altijd een raadsel blijven. 
Gewoon Dxa8 lijkt mij voldoende! 
12 ...... c7-c6 
13 Ld5xf7+ Ke8xf7 
14 Db5-e5 Pe7-g6 
15 De5-f5 Kf7-g8 

• • 

De heren Yoghurd (links) en Yoghurt (rechts) · 

bezig met hun onzinnig diepgaand gepeins in 
Dakshinkali, hoofdstad van Verweggistan, in het 
aldaar gehouden toernooi 11Een EI hoort erbij", 
terwijl uw verslaggever EI Yoghurt (midden) 
hoofdpijnkrijgend toekijkt. 

Deze zet liet Y Yoghurd met een remiseaanbod vergezeld gaan. Onze clubgenoot zag 
direkt in dat hij een grandioze ontwikkelingsachterstand had ondanks dat hij met al zijn 
geworstel toch nog 2 pionnen vóór stond .. Na een half uur 11gedacht11 te hebben kwamen 
zijn gedachtenspinsels tot geen andere conclussie dan het remiseaanbod te accepteren! 
Het moeten de zenuwen geweest zijn want bij het naspelen kwamen beide heren er achter 
dat Df5-e6++, dus MAT was! Gelijk vonden beide heren dat geen van beide recht had 
op de remise. Dus ook het resterende punt werd gedeeld, hetgeen de wedstrijdleider 
bij de puntentelling de nodige hoofdbrekers heeft gekost. 

Uitslag van de partij dus: à-à. 

Ei Yoghurt. 
- - ·------- ----· 
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JEUGD. 

Dinsdag 22 januari was er weer een kle{n jeugdtoernooitje: 

1. Harry 2i 1. Marco 2 1. Inez 3 1. Patrick 3 
2. Frits l� 2. Serge l� 2. Micha 2 2. . Elwin 1 
3. Joost 1 3. Diederik l1 .2 3 . Jonathan 1 3. Tienco 1 
4. Paul 1 4. Melle 1 4. Arjen 0 4. Arjen 1 

1. Bruno 3 1. Robbert 3 1. Maarten 3 
2. Ruben 2 2. Ruben 2 2. Thomas 2 
3. Teun 1 3. Johan 1 3. Margje 1 
4. Eric 0 4. Tij cho 0 4. Jofke 0 

Een grote opkomst liefst zeven groepen moesten we formeren. Er deden ook drie 
nieuwelingen mee t.w. Eric, Tijcho en Tienco. Ze S6oorde�1 niet veel, maar als 
je voor het eerst gaat snelschaken valt dat ook niet mee. 
Zenuwen, zenuwen ......... ! !  
Verrassing was natuurlijk de eerste plaats voor Inez 3 uit 3! Hetzelfde geld voor 
Patrick, Robbert en Maarten, die geen één partij verloren. 
Dat Harry, Marco en Bruno hun groep zouden winnen baart geen opzien. 
Elwin vorige keer nog groepwinnaar stelde nu wat teleur. Hetzelfde geld ook voor 
Joost en Teun, maar ja bij snelschaken gelden heel wat andere regels dan bij 

· gewoon schaken. 

1. Harry 5 10. Eric 3� 19. Serge 2 P�t is de stand na 5 
2. Joost � 11. Tienco 3 20. Patrick 2 ronden, dus de uitsla-
3. Fri.ts 4 12. Teun 3 21. Elwin 2 gen van dinsdag 29/1 
4. Paul 4 13. Maurice 3 22. Johan 2 zijn er niet bij. 
5. Marco 31 2 14. Bruno 3 23. Jonathan 2 Bovenin de bekende groep. 
6. .Diederik 31 

2 15. Micha S. 21 2 24. Arjen l1 2 Paul staat er ook bij, 
7. Melle 31 2 16. Arjen 0. 21 2 25. Margëe l� gaat hij eindelijk wat 
8. Inez 31 2 17. Robbert 2� 26. Jofke l1 2 serieuzer schaken? Talent 
9. Ruben 3� 18. Thomas 2� 27 Maarten 1 � heeft hij zeker ook Melle, 

Ruben, Eric en Inez draaien 
nog aardig mee. 
Nieuweling Tienco op nr. 11 doet het ook leuk. Arjen, Robbert en Thomas doen het ook 
niet slecht. Serge staat wel erg laag voor een speler van het eerste team. 
Hetzelfde geld voor Elwin, die kan toch beslist beter! 
Na een zeer goed gespeeld toernooi in Uithoorn is Elwin wat afgezakt. 
Margje, Jofke en Maarten op de laatste plaatsen, maar dat is niet zo erg, laten we 
het zo zeggen als je plezier hebt .in schaken, is dat belangrijker dan winnen. 

Bert Wijchgel. 
Amstelveen 2 - Caissa 1 (jeugd), :i-4i, 14-12-1984. 

Een �portieve revanche van Caissa op Amstelveen 2.Moest ook 
Marco 1 wel na die dreun van Amstelveen 1 (o-5). 
Joost 1 Marco, Joost en Fritz wonnen regelmatig, Micha blijft de 
Diederik i grootste schwindelaar van de jeugd . Z'n tegenstander kom. Micha 1 met een aftrekschaak makkelijk de dame winnen, maar verzu1m-
Fritz 1 de dat. Toen was het de beurt van Micha om een loper en de 
uiteindelijk winst te pakken. . . 

Diederik kon heel gemakkelijk winnen, maar de zenuwen gierden door z'n keel 
en met remise was hij al blij! Prima gedaan boys! We zijn al weer wat 
verder van de degradatiezone. 

Bert Wijchgel. 
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S T A N D na ronde 19 van 
1 Kaar v.'t 3324 
2 Ignacia 3014 
:.:: Steenis 1_.1, 

4 1.,.1 i j c h gel 
:'.i t1lanur j 
6 Nobe 1 
7 l1..I i 1 dschu t 
8 P e t e r· sm a. 
9NusinkM. 

10 Nu:.inK A. 
11 Ri._ikom •"!, 

12 Pi ipers 
1 :3 Kurt<: 
1 4 Ec 1 u :.e de 1 ·' 
1 5 Bu 1 t 
16 Kamphui.js 
17 Hofman 
1 8 l.)c1:. C. de 
19 Ammers �·· . 
20 Teo 
21 Leuw 
22 l)os S. de 
23 .Jager de 
24 .Ja.ger de 
25 Uiter·v.Jij!( 
26 Nielen 
27 Bar·endregt 
2::: Bos 
2·7· k'.•J>'per· 
:=:o ,Jonkman 
31 De��en A, 
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3:3 Me· 1 1 erna. 
:34 Ga.1 eKc•p 
35 Roos 
3-!. l<nop 
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42 Vries de 
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Kleef v .  
.._Tong P. de 
Rc•es 
Gruenbauer 
Steden •".•. 
Matthia:. 
E: i 1 derbeek 
Ma.r·co t.)ervc•c•rt 
Riet�1eld 
Daa.l en v. 
')erstr·aeten 
Hoogenboom 
Ba tenbur·g v. 
Man oehoe toe 
t--lo l ter·s 
Hemrnes 
.Joost Fr· i Jda 
Serge Moc•yman 
Oomen:. 
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Da.1 en t.J. 
Verhoeven 
Sch ie '"'. 
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