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Eén paard en niet één paar paarden in de rech
terbovenhoek. Griep is de oorzaak dat één on
zer blessen warmpjes tussen de blaadjes elders 
in dit blad ligt. Maar volgende maand zal hij 
er wel weer bovenop zijn. Volgende maand is 
ook alweer de snelschaakkampioen bekend. Een 
redaktie-lid zal het wel niet worden. 
Ook zal dan beter bekend zijn welke teams 
degraderen en welke het degradatie-spook 
ontlopen zijn. Wat dat betreft was me dat 
het jaartje wel! Het was en is meer vech
ten tegen de degradatie dan tegen de teams� 
Alleen Caissa 7 gaat, als ze goed hun best 
doen, een klokje voor ons verdienen. Die 
kunnen we dan weer als vervanging gebruiken 
voor de in het komende snelschaaktournooi 
stukgeramde klokken.Op het moment dat we dit 
schrijven staat Caissa 1 tegen Fischer Z 
op 3�-3�. Voorzichtige prognose: 5-5. Een zeer 
fraaie overwinning van De L'Ecluse, die wellicht 
in het volgende nummer te vinden zal zijn. Niet
temin kan het kampioenschap voor Cl vergeten wor
den en dat is natuurlijk jammer. Volgend jaar 
beslist beter, zo is uit betrouwbare bron verno7 
men. 
In dit nummer vindt U de gebruikelijke rubrie
ken. Ook het kommentaar van Bert Wijchgel is weer 
terug, en daarnaast levert hij samen met John 
Bult een leerzame partij uit de Caissa-top. 
De redaktie presenteert zich volgende maand weer. 

KOLOFON 

Caissa Nieuws is het maandblad 
van schaakvereniging Caissa. 

Weds tri j dl ei der· i ntern1: 
Frans Oranje , lindengracht-80''' 
Amsterdam, Tel. 277017 

Wedstrijdleider ekstern: 
Paula Deken , D. Stalpertstr. 55, 
Amsterdam, tel. 76 736 7 

Gironummer: 4602882 t.n.v. 
schaakvereniging Caissa, A'dam. 

Clublokaa�: Oranjehuis, 
van Östadestraat 153-
Ams terdam, tel. 623917 

Redaktie: Pieter de Jong, 
Willem Grünbauer. 

Vaste medewerkers: 
Y. Yoghurt 
Bert Wi .i chqe 1 , 

Redaktieadres: 
Wildeman 6 hs.' Amsterdam. 
1068 BJ Amsterdam Osdorp. 
te 1. 197684. 

Kopij voor het volqende nummer 
uiterlijk dinsdag 2 april in
leveren. 

"·· :..- -



WEDSTRIJDAGENDA 
Caissa 6 ES80 3 Donderdag 
Caissa 2 Memo 3 Dinsdag 
Caissa 7 DOS 3 Dinsdag 
Caissa 5 DCG 2 Dinsdag 
Caissa 4 DCG 1 Maandag 
Caissa 3 Amroba 1 Donderdag 
Caissa 6 TAL 8 Dinsdag 
Caissa 7 Deswgm 7 Maandag 

Interne Agenda 
AFGEBROKEN PARTIJEN UITSPELEN 
SNELSCHAKEN 
SNELSCHAKEN 
GEEN SCHAKEN 
ronde 24 19 maart 
ronde 25 26 maart 
rnndr• 2t� 16 apri 1 
rnnrle 27 23 april. 

-r U Ff�NOO l EN L E T 0 P 

14 maart 1985 UIT 4e klasse A 
19 maart 1985 THUIS le klasse B 
19 maart 1985 THUIS 4e klasse B 
26 maart 1985 THUIS 3e kl asse�C 
1 april 1985 UIT 2e klasse D 

28 maart 1985 UIT 2e klasse C 
16 apri 1 1985 THUIS 4e klasse n 
22 april 1985 UIT 4e klasse B 

12 maart 1985 
2 april 1985 (Eerste ronde ). 
9 april 1985 (Laatste ronde ).  

30 april 1985 KONINGINNEDAG. 

;�'! ;,;terdag 30 maart 1985 wordt er het jaarlijkse PAASTOENOOI gehouden. 
Di-,.::0 vwrdt gehouden in de Wethouder Verhey sporthal, Amsterdam Oost. 
0P7� !1egint om 13.00 uur en zal omstreeks 18.00 eindigen. De bedenktijd is 8 minuten 
pt�1· pdrtij. De kosten zijn o,o. Echter bij niet op komen draven staat een boete van fi�, · 

WJLT U MEEDOEN DAN ZULT U ZICH Z.S. M. MOETEN OPGEVEN BIJ ROBERT VAN HET KAAR. En wel 
vóór 20 maart a. s. ! �  Verdere informatie natuurlijk bij Frans Oranje, Willem Grünbauer 
of b.v. Rober van het Kaar. 

Vanaf maandag 15 juli tot en met vrijdag 26 juli wordt in Krasnapolsky het 
O H R A - schaakfestifal Amsterdam gehouden. Informatie bij uw wedstrijdleider. 

Fan üs Korrespondent yn Ljouwert. 
De Alvestêdetocht 

Reedride en skake. Jo sille tinke, wat hat dat no mei inoar te meitsjen? 
No, hiel wat. Beide binne oanslüten bij de KNSB! Jo witte dat skake en damje hiel 
1'1.0t in Fry:�län beöefene wurd. Reedride heart der ek bei. En dat is neat te folle sein! 
Uit alles fine wy wer in de persoan van üs aller Pelle Mug, dy't" .. foar de fjirde 1 
kear in syn libben de alvestêdetocht riden hat. (Wat wurt er al jierrich, no! ) .  1 

Pelle Mug gyng fleanende-hurd oer it iis. In 1963 doe kaam er net fierder as Boalsert. I 
'le2wurch waard er fan it iis droegen. Mar dit jier slagge hy! Dat dit ynfloed op 

1 
syn skaken ha sil, kin jo fan tinken wol ha. Pelle, tige lokwinske! Soargje datst 
bij it skaken gjin brike reden ride silst. Jo witte dochs ek: Foar de wyn is elts 

1 in hurdrider!! 
L __ _ 



Bestuursmededel ingen 

Inderdaad, u ziet het goed. 
Ik ben deze keer maar een beetje in het 
midden van het bl ad gaan zitten. 
(snotter kuch ) . Normaal sta ik samen 
met mijn vriendinnetje op de voor
pagina maar dat is me nu te koud. 
Van de dokter moet ik een maandje rust 
houden. De vol gende keer hoop ik echter 
weer voorop te prijken. 
Nou, tot vol gende maand dan maar 
weer. Doet u s. v. p. het bl ad weer 
dicht, anders word ik nooit beter! 

Paard. 

De competitie, intern zowel al s extern, l oopt de l aatste ronden. Het heeft een kl ein 
r--\beetje het karakter van een marathon, waar opeens de finish in zicht komt en je je 
l .�aat real iseren dat er nog wonderen moeten gebeuren om die al s eerste te hal en. 

· 

Wil lem §rUnbauer bemerkte, dat hij al op de terugtocht was en aan de zomercompetitie 
was begonnen! Is het werkel ijk al zo erg? 
In de top van de rangl ijst wordt het dringen, l et maar op� We hebben nog acht 
ronden voor de boeg. Het bestuur heeft de famil ie Bach en de heren Kamphuys en Roes 
al s leden ingeschreven. Emil Verhoeven werd vader van een zoon, negen pond, en Pel l e  
Mug reed de el fstedentocht! Al l �n van harte gel ukgewenst! 
Nog steeds beval t het prima om acht uur precies de indel ing te starten. Wel wordt het 
indel en per ronde nu ingewikkel der in verband met de reedsontmoette tegenstanders. 
Ook het toewijzen van de kl eur op basis van het kl eurensal do uit de hel e winter
competitie beval t goed. Het principe corrigeert de tal l oze mal en wit of zwart, die iemand 
al heeft gehad. Indien beide spel ers van kl eur wil l en wissel en vanwege de kl eur
verdel ing bij een vorige ontmoeting, is dat al tijd geoorl oofd. 
Ik herhaal nogmaal s mijn beroep goed de agenda in de smiezen te houden en voor-
zichtig en zuinig óns materiaal te behandel en. Nogmaal s een herhal ing: 
Dinsdag 12 maart AFGEBROKEN PARTIJEN U ITSPELEN. 

Frans Orange. 
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Pegasus 1-Caissa 2 4-3 voorl . 19 februari 1985. 

1 R. 
2 A. 
3 B. 
4 J. 
5 s. 
6 J. 
7 B. 
8 E. 
9 B. 

10 G. 

Roos 
de Wil de 
Gal ekop 
Bal der 
de Vos 
Lei jen 
Manuri 
Petersma 
Wij chgel 
Nusink .. .. 

0 
Afg. 
Afg. 

1 
0 
0 

Afg. 
1 
1 
0 

Na de overwinning op TAL, dat bovenaan stond, waren de 
verwachtingen hooggespannen. Tegen de staartl oper zou 
dit Caissa-team weer even knal l en! Het is hel aas weer 
even anders gel open. Het tweede, versterkt met Gal ekop 
en Ruudje Roos is een wispel turig team. Roos kon naar 
zijn zeggen gemakkel ijk winnen, maar wou het net even 
te mooi doen. De teaml eider zegt dan: 11Al s je kunt 
winnen moet je dat ook doen!11 Al l een de puntjes tel l en. 
De afgebroken partijen van de Wil de en Gal ekop zien er 
somber uit en Manuri wint waarschijnl ijk. 
Wijchgel , die, zoal s het een goed teaml eider betaamt, een 

kwartier te l aat kwam, won �atuurl ijk weer. Vraag niet hoe! Maar de puntjes zijn binnen! 
Onze voorzitter, een beetje in de war doordat hij te l aat werd afgehaal d, kwam de kl ap 
gel ukkig snel te boven en sl eepte ook de vol l e  buit binnen. Ook Bal der l iet zien waarom 
hij opgestel d is; om te winnen namel ijk! Al met al is de verwachting dat we met 6-4 de 
boot in gaan. Geen beste beurt dus. Maar we krijgen Memo en Vict. Landl ust nog! 

B. Wij chge l . 

Noot van de redaktie: . 
Bij Pegasus is het al tijd oppassen gebl azen. In dit K.L.M. -team spel en veel zeer goede 
schakers waar menig Caissa-1 spel er de boot bij ingaat! Echter vaak zijn zij van huis 
op international e vl uchten. Waarschijnl ijk heeft C-2 het net getroffen dat juist nu 
veel goede spel ers in het l and waren en werden de afspraakjes met diverse st wardessen 
afgezegd.! Het is o.i. niet C-2 dat 11 Wispel turig11 speel t, maar veel waarschijnl ijker 
is het dat Pegasus wispel turig speel t! 

Caissa 4 - ENPS 2 5�-2� 5 maart 1985. 

1 M. van Dal en 
2 P. Zonjee 
3 J. Meijer 
4 P. van Ammers 
5 P. Hofman 

"6 C. van Schie 
7 K. Tea 
9 A. Deken 
8 F. Drost 

10 H. Hemmes 

Afg. 
Afg. 

1 
1 
0 
0 
1 
1 
1 
� 

Caissa 6-PCB 2, 4-4. 12 februari 1985. 

1 P. 
2 L. 
3 P. 
4 E. 
5 y. 
6 J. 
7 G. 
8 E, 

Deken 
Verstraeten 
Rijke (C7 )  
Braacx ( C7 ) 
Huang 
Vl aming 
Jansen (C7 ) 
Scheff ers (Cl ) 

0 
0 
� 
1 
0 
1 
� 
1 

= 33,3% 
:: 50 % 
= 87,5% 
=100 % 

(2 uit 6 )  
(2� uit 5) 
( 3� uit 4) 
(4 uit 4) 
(0 uit 2) = 0,0% 
(1 uit 6) = 16,6% 
(l� uit 2 )  = 75 % 
(3 uit 4 )  = 75 % 

Daar is de eerste dan! Zoal s de redaktie 
reeds voorspel de: C-4 hoeft nog hel emaal 
niet te degraderen! Hoewel het in de be
ginfase niet goed ging, Hofman besl oot 
zeer snel een nul te l aten noteren, zag \ 
het er voor de ENPS hal verwege niet best 
uit. Zel fs ons al l er Maarten l aat zijn 
onfortuinl ijke tegenstander nog een 
zware pijp roken! 

P.v. Ammers i.s. m. red. 

Dinsdag 12 februari jl . speel de 
C6 thuis tegen PCB 2. Er waren vier 
inval l ers uit C7 noding om het achttal 
compl eet te krijgen. Louiszoon zit 
l ekker warm in Spanje de hel e winter, 
Verhoeven, net vader geworden van een 
negen pond wegende wol k genaamd Pim, 
moest thuisbl ijven om visite te ont
vangen. Woesthof was ziek en het acht

ste bord is continu onbe�et:.Ondanks de goede prestaties van de inval l ers (3 uit 4 )  werd 
het ��ch

.
weer geen.over�in�'.ng. Deken en Verstra?ten werl oren. Vl aming won zijn eerste 

p�rtiJ.�it bon?�seizoen. �iJ de stand 4-3 voor Caissa 6 werd er afgebroken. Maar Huang 
wist z1Jn partiJ geen remise te houden, hetgeen winst zou opgel everd heb�en voor C6 en het 
werd 4-4, net al s onze vorige thuiswedstrijd. 

P. Deken. 

J. 
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Oosten-Toren - Caissa 7 :  4-3 voorl. 14 februari. 

1 E. Braakx 0 Hoewel wij er beter aan gedaan hadden te winnen, 
2 J. Hoogenboom 1 hebben we toch, waarschijnl ijk, verloren. Waarschijnlijk, 
3 R. de Vries. O omdat Aué zijn remise staande partij nog moet uitspelen, 
4 F. Scheffer 1 maar zelfs wanneer hij die zou winnen is de stand gelijk, n1, 
5 G. Jansen 1 4-4. Twee drama's hebben zich vol trokken in deze strijd, 
6 L. van Beusekom O te weten het drama van Beusekom en het drama de Vries. 
7 P. Rijke 0 Van Beusekom overzag in een door hem prachtig opgebouwde 
8 M. Aue Afg. stelling een mat in één, terwijl de Vries zijn afgebroken 

partij verloor op een manier die je je beste vijand nog 
niet zou toewensen, of het zou Campomanei moeten zijn. 
Zo wordt het natuurlijk allemaal niks. Wat de geschiedenis in had moeten gaan als ''de 
schrik van Caissa" verlie.st op knullige wijze van 0. Tor,en-. Ons geloof in onze onover
winnel ijkheid is hiermee dan wel niet van de baan, maar een flinke deuk heeft het toch 
wel opgelopen! Helaas moeten we van nu af aan onze tegenstanders serieus gaan nemen, 
hetgeen nog nooit noodzakel ijk was. Jammer voor de vijand. 
Vermeldenswaard is nog het feit dat O. Toren niet de meest onsportieve club is die er 
peftaat. Toen bleek dat twee van onze spelers het op het laatste moment hadden laten 
� fleten en wij dus eigenlijk al twee nullen hadden kunnen noteren, boden zij aan die 
twee partijen alsnog een week l ater te willen spelen. Dat zij daarvoor twee van hun 
sterkste spelers in het vel d geroepen hadden doet aan dat feit niets af ,immers, wij 
hadden Rijke en Aué voorbestemd te winnen. 
Dat het in de spelonken van de Koningskerk allemaal verkeerd is gelopen, is sl echts 
te betreuren, maar .zal ons er niet van weerhouden onze komenae tegenstander, DOS 3, 
omvèr te kegelen. Rekening houden met een nederlaag betekent de strijd al hal f 
verloren te hebben, dus eindigt het zevende dit verslag met Lodewijk Prins, die, nadat 
hem gevraagd was hoe hij het toch klaarspeelde zoveel overwinningen op rij te behalen, 
antwoordde: "Ze komen op het 1 i cht af". 

Jeroen Hoogenboom. 

Caissa 3-Des/WGM 4, 3ê-4! voorl. 26 februari 1985. 

n� 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

W. Grünbauer 
P.  Rijke 
P. de Jager 
H. Bilderbeek 
N. Venderbosch 
H . •  Uiterwi j k 
A. Knop 
H. v. Steden 
P. Mug 
M. Leuw 

l 2 . 
1 
0 
0 
l 2 

Afg. 
0 
ê 

Afg. 
1 

Daar we tegen de koploper van onze pou l e  schaakten 
dacht ik er goed aan te doen een tactische opstel 
l ing te maken. Onze "Sterke" jongens aan de l age 
borden en zo. De twee invallers vi e 1 en dan ook in 
op bord 2 en 3. Ikzelf, doodziek "offerde" mij op 
het eer�te bord. Tot mijn grote verbazing echter 
schoven mijn tegenstander en ik al le pionnen inelkaar 
zodat er met nagenoeg alle stukken op het bord tot 
remise werd besloten. Rijke uit C7! ! won gewoon en 
helaas had de Jager het ongeluk om tegen een bere
sterke tegenstander te spel en. Bil derbeek en Knop 

verloren (Uit vorm??) en van Steden schoof remise. Nico
.
�racht het tot eeuwig en ee�wig 

.. 
schaak in een totaal verl oren stel ling en Micha won. Bl1Jft over nog twee zeer ondu1del1Jk 
afgebroken partijen. Bij Pell e kan er echt van alles.gebeuren en bij Hans ��terwijk, 
die een stuk achter staat, hebben 2 pionnen op 2 vakJes na de overkant ber1Jkt. 
Toch moeten wij rekening houden met een derde 5!-4! verlies. Het versl ag op 28 maart 
1985 tegen Amroba 1 zal daarom noodzakelijkerwijs anders moeten klinken willen wij een 
zure degradatie ontlopen. 

Wi 1 1  em. 



Mem0 5- Caissa 5 6-4 26 februari 1985. 

1 K. Teo 
2 A. Deken 
3 A. Neidig 
4 P. de Jong 
5 B. van Kleef 
6 A. Wolters 
7 H. Matthias 
8 L. Oomens 
9 H. Cornelissen 

10 InvallerJ 

1 
2 
0 
1 
0 
� 
� 
1 
1 
1 

( 3 uit 5 = 60%) 
(2 uit 5 = 40%) 
(2 uit 5 = 40%) 
(2 uit 4 = 50%) 
(3 uit 5 = 60%) 
( 1 uit 5 = 20%) 
(3 uit 5 = 60%) 
( 1� uit5 = 30%) 
( 1� uit5 = 30%) 
(3� uit 6 = 58%) 

C-5 behaalde haar derde overwinning en 
schudde het degradatiespook definitief 
van zich af. De ploegen in onze pou le 
ontlopen elkaar bijzonder weinig met 
uitzondering van Nieuwendam dat met kop 
schouders boven alles uitsteekt en al le 
wedstrijden met 9-1 of daaromtrent wint. 
Alle andere wedstrijden eindigden met mi
nima.Ie. 11e.rsó1tllen. De wedstrijd van C-5 
tegen mede-middenmoter Max Euwe/Morphy 
in het ge ze 1 1  i ge buurthuis "De lange Pi er" 

was daarop geen uitzondering. Al stonden we spoedig met 5-1 voor, de voorlopige uitslag 
is 6-3 en een voorzichtige prognose is 6-4. ( Is inmiddels 6-4 geworden, red. ). 
Terwijl de klokken al liepen was de wedstrijdleider van MEMO nog naarstig op zoek naar 
invall ers en nam ten einde raad maar zelf plaats achter bord 4 waar hij het tegen onder
getekende moest opnemen.Ondertussen had ik alle tijd om de openingsperikelen van mijn mede
teamgenoten te beschouwen. Teo kwam met wit goed uit een half-slavische opening, dwong zijn 
tegenstander al snel tot een kwaliteitsoffer en boekte zijn derde overwinning. Deken moesi( 
de varianten-chaos van het Weens zien te doorgronden en dat leidde tot een spannende maar· 
onoverzichtelijke partij. De afgebroken stelling met 2 pionnen minder moet echter als ver
l oren beschouwd worden. Hoewel, met Anton weet je het nooit. ( Inderdaad heeft hij tegen alle 
verwachtingen in zijn verloren stelling verloren. red. ). Neidig voerde de witte stukken aan 
tegen een slavische verdediging, stond de tegenstander aanvankelijk enig initiatief toe op 
de dame-vleugel, maar zijn sterke koningsaanval leidde tot een totaal gewonnen stand . ... tot 
hij zijn dame pardoes weggaf en op kon geven. Mijn tegenstander opende met Pf3 en toen ik 
mij zeer terughoudend opstelde ( g6, d6 en c6) kwam er een soort Kongs-Indisch op het bord. 
Een pionoffer sloeg zijn centrum aan flarden en toen ik de pion bi2 een betere stelling terug 
dreigde te winnen, groei den de problemen hem boven het hoofd (Hij had op dat moment al 
een tijdnadeel van meer dan een uur! ), En toen gaf hij een stuk kado. Aan het vijfde bord 
hadden van Klèef en zijn tegenstander een soort stonewall op de c,d, en e-lijn opgebouwd 
waarin zwart het initiatief had. Ben's pogingen om een koningsaanval op touw te zetten 
misl ukten en hij moest spoedig het hoofd buigen voor een sterk zwart paard.Wolters kwam aan 
bord 6 uitstekend uit een franse opening, rolde het hele witte centrum o�maar ruilde 
op een verkeerd moment de dame's af. Hij verloor het initiatief en gaf daarna nog een 
kwaliteit, die zijn tegenstander inruilde voor 3 verbonden vrijpionnen, waartegen Dirk 
slechts één kon stellen. Hoe hij dit toch nog remise kon houden moet u hem zelf maar vragen. 
Matthias kwam in een onregelmatige partij al heel snel slecht te staan en niemand gaf nog 
iets voor zijn kansen. Ondanks de geweldige druk bleek aan het einde van de vewikkelingen · c 
evenwicht niet verbroken en hij deelde het punt. Aan bord 7 hoopte Oomens zijn geliefde 
Poloegajevsky-variant te kunnen spelen maar zijn tegenstander durfde dat niet aan. On
vervaard ving Leo de witte aanvalsstormen op en tenslotte wist hij de witte dame te vangen, 
waarna het spoedig op mat uitdraaide. Cornelissen draaide het scenario van de minder
heidsaanval in vrij zuivere vorm:. hij kreeg spel tegen de achtergebleven c-pion en zijn 
sterke centrum gaf tenslotte de doorslag. Invaller Hofman tenslotte overklaste zijn 
tegenstander in een degelijk dame-indisch. Toch een afgetekende overwinning voor c-5 
dus en we zién de toekomst, overigens zonder kampioensaspiraties dit seizoen, vol ver
trouwen tegemoet. 

Pieter de Jong. 



)-) Promoti ekl as se gesp. pnt. bordpnt. 
1 Amstelveen 2 7 11 43� 
2 Fischer Z 1 6 10 37�+ 
3 Caissa 1 6 9 34 
4 Des WGM 3 6 7 34 
5 Memo 2 6 6 26+ 
6 Tal 2 6 4 26 
i Vhoenixî---_6 ____ 2 ___ 26-DËGR. 
8 Nieuwendam 2 7 1 20�DEGR. 

Caissa géén kampioen, tenzij ze met 10-0 
van Fischer Z winnen, hetgeen ongeloofwaardig 
geacht moet worden. Bij 5-5 van Fischer Z plus 
een eventueel gewonnen partij tegen MEMO kan 
Fischer Z gelijk komen met A'veen. Phoenix 
degradeert definitief aangezien Tal al 5 pnt. 
in zijn laatste wedstrijd heeft verzamel d. 

2e klasse C gesp. pnt. bordpnt. 
( 1\ ENPS 1 4 8 28� 
�_ J Des/WGM 4 4 8 25 
3 Amroba 1 5 6 29+ 
4 P. C. B. 1 4 4 22 
5 P. C. W. 1 4 4 20� 
6 Caissa 3 4 2 16i 
7 Raadsheer 2 5 2 121 
8 öostën7Tëirën---4-- - -o- - - -121.·2- - -
In deze pou le gaat het dus tussen ENPS en 
Des/WGM. Ook C-3 zal nog eventjes wat puntjes 
moeten halen om het 11 Spook11 te ontlopen. 
C-3 speelt nog tegen PCB en Amroba. 

3e klasse C gesp. pnt. bordpnt. 

Nieuwendam 3 5 10 41+(! ) 
D. C. G. 2 5 8 30� 
Pion 3 5 8 25 
Caissa 5 5 6 22+ 

4 2 Des/WGM 6 16� 
r)emo 5 5 2 16� 

óonner 1 4 . 1 18i 
îA[ i - --- -- -5- -- - Î - - -18+- - -
In het midden C-5. Geen promotie, geen de
gradatie. Opval lend is de sl echte plaats van 
Donner, dat vroeger toch hoger speelde en nu 
moet oppassen voor degradatie. 
4e klasse B gesp. pnt. 
1Caissa 7 3 6 
2 Des/WGM. 5 6 
3 Oosten Toren 2 3 4 
4 Maccabi 2 4 5 
5 DOS 3 4 5 
6 Victory/Landl . 4  4 1 
7 w.s.c. 3 5 1 

bordpnt. 
16� 
22 
14 
16i+ 
15 
13 
14+ 

C-7 op kop met nog 2 wedstrijden te gaan! 
Tenzij er een wonder gebeurd gaat Oosten
toren de wedstrijd tegen c-7 winnen. Zal C-7 
de enige kl ok gaan binnen halen dit jaar? 
Er vo 1 gen nog: Dos en Des?Wgm·. 

le klasse B gesp. pnt. bordp. 
1 Tal 4 5 8 33�+ 
2 Amstelveen 3 5 8 29�+ 
3 wsc 1 5 7 21�+ 
4 Memo 3 5 6 30 
5 de Pion 1 5 4 22+ 
6 Caissa 2 5 3 23+ 
i Viët�/[andTust- ---;---- 2 --T8-:---
8 Pegasus 5 2 17+ 

Caissa 2 zal nog wat puntjes moeten be
halen uit de wedstrijden Victory en Memo, 
willen ze het degradatiespookje definitief 
ontlopen. 

2e kl asse D gesp. pnt. bordp. 

1 Almere 1 6 12 44 
2 Nieuw West 2 5 10 37� 
3 Raadsheer 1 6 10 39i 
4 D. C. G. 1 6 6 27+ 
5 Isol ani 2 6 4 28+ 
6 Amstel 2 6 4 25+ 
7 u.s. 3 6 3 19+ 
8 I. N."P". s. -2-- - - -7-- - - - 3 - -T9+ - -
9 Caissa 4 6 2 19�+ 

Er is weer hoop voor C-4! ! Afgelopen dins
dag toch nog een keertje gewonnen. Al l een 
Isol ani en DCG nog. Die zijn best b'ereid 
enkel e puntjes in te l everen. 
Zet hem op, jongens en maak waar wat jull ie 
vorige keer zei den: "Degraderen???  NOO IT11 ! 

4e kl asse A gesp. pnt bordp. 

1 Tal 8 5 8 24 
2 Vas/Asc 5 5 7 23� 
3 ES 80 3 5 7 20 
4 P. C. B. 2 5 5 20 
5 Almere 2 5 5 18� 
6 Amroba 4 5 4 21i 
7 Amstel 3 5 2 19 
îftäT s sa ;--- 5 2 - 13i 

--
Met 5� bordpunt achterstand staat Caissa 6 
op degradatieniveau, maar Caissa heeft nog 
een kans om het vege l ijf te redden al s zij 
minimaal een heel wedstrijdpuntje uit de 
laatste twee wedstrijden haalt. Beide degr. 
candidaten krijgen nog geduchte tegenstan
ders . .  

Een klasse 
apart? 



LOPERS 

Vroeger had ik er al eentje met een schoenveter om mijn nek hangen, zo'n loper. U weet 
wel, eentje om de voordeur mee te openen. Misschien heb ik daar mijn uitzonderlijke 
schaaktalenten aan te danken? Wat een naam trouwens voor dat stuk; 11 Een Loper11• In En
geland, zouden ze hem daar Walker noemen, johnny? Ik vind trouwens dat er veel soorten 
lopers zijn: sterke en zwakke, witte en zwarte die weer onderverdeeld:. zijn in witte 
zwarte, witte witte, zwarte zwarte en zwarte witte, benevens gelijke en ongel ijke 
waarop het boek van Torwell is gebaseerd:, nl. 11Alle lopers zijn gelijk, maar ... sommige 
zijn gelijker11• Sommige mensen praten zelfs over linkse en rechtse lopers. Desal niettemin 
is een l inkse loper géén rode loper, want die heb je ook nog. Wij hebben hier een groene 
l oper op de trap. 
Door het bovenstaande echter lijkt het erop alsof de schuinsmarcheerders van ons schaak
spel constant op zoek zijn naar hun eigen indentiteit, die ze pas terugvinden als ze weer 
het doosje ingaan. Wist u trouwens dat in de vorige eeuw lopers loopers waren? Dat waren 
nog eens tijden! En hoe zit dat eigenlijk? O.T.T. De loper loopt. 

O.V.T. De loper liep. 
Waaro� niet gewoon logies (met ontbijt� De li�per liep? 
Wat dacht u trouwens van dat irritante, afleidende gleufje in de bovenkant van de l oper? 
Dat heb ik nooit begrepen. Waar is dat nou voor nodi g? Dat maakt het formeren van zo'n 
(on) ding toch al leen maar duurder? Ik heb al eens getracht dat ding als brievenstandaard 
voor mijn volgeschreven notatiebiljetten te gebruiken, maar dat lopert op een falitkante 
mislukk�ng uit. Het is mij echter wel eensgelukt om de loper met zijn maffe gl eufje als 
flesopener te gebruiken zodat dat onogelijke ding toch éénmaal nuttig werd in mijn leven. 
Ik kwam eens op dat idee toen ik een loper van mijn tegenstander sloeg (Dat komt wel eens 
voor, ja) en met de loper en m'n koffiekopje speel de en toen tot onuitputtelijke ergenis 
van onze koffierondbrengers met het gleufje een oortje van betreffend kopje afbrak, zodoende. 
Loper. Nou, alleen dat woord al. Ik kan ze niet uitstaan! En dan al dat schuine gedoe, bah! 
Voor straf noemde mijn grootvader uit Friesland, Pake dus, deze nietszeggende lopers 
raadsheren. En dat terwijl ik ze nog nooit één stom woord heb horen zeggen! Daar ben ik wel 
anders in. En juist als je in het schaakspel een goede raad nodig hebt, die uiteraard duur 
is en je staat met stapels schaaknotatiebiljetten -i.p.v. bankbiljetten- in de richting 
van de 11 Raadsheer11 te wapperen, houden ze hun mondje dicht en staren je aan met dat on
doorgrondelijke gleufje. 
Tjonge ze5, lopers. Wegl opers zul je bedoelen, want gewoon doorl open is er niet bij. Hoog
uit zo'n schuin tangopasje opzij. Het�aient dan ook aanbeveling, uit schaakliefde alleen 
al, om dit vervelende eenzijdige schaakstuk te voorzien van een andere naam, zoal loper al 
een naam is. Ze hadden hem eigenlijk net zo goed kwibus kunnen noemen. 
Ik stel dan ook voor om voortaan lopers de honden van ons schaakspel te noemen en dit 
voornamelijk wegens hun gedrag. Kan nog leuk noteren worden: Hoh5 i.p.v. Lh5 vindt u ook \ 
niet? 

Willem. 
P.S. Blaffende lopers bijten niet. 

Dat kan toch ook niet met zo'n klein gleufje! 



JEUGD. 
'! 
Door vakantie van jullie trainer Marcel Nielen heeft de redaktie geen copij 
(spreek uit Kopei en geen kopie ) over de jeugd ontvangen. Afgel open dinsdag was hij 
naar zijn zeggen nog een beetje veel confuus van zijn partij en daardoor nauwelijks 
aanspreekbaar. Misschien is hij weer aan vakantie toe? Wel heeft jullie hoofdtrainer 
Bertje de externe competitie voor jullie verslagen, hetgeen hieronder volgt. 

redaktie. 
Oosten Toren - Caissa: 4-1 7 februari 1985. 

1 Marco 
2 Joost 
3 Micha 
4 Bruno 
5 Serge 

0 
0 
1 
0 
0 

Een stevige nederlaag voor ons. Marco 
moest het opnemen tegen de Amsterdamse jeugdkampioen 
Karel van de Weide. Marco voelde zich niet erg goed en 
dat was aan zijn spel te merken. Karel tje had het niet 
erg moeilijk. Joost speelde tegen een meisje dat d'r 
klep niet kon houden. Ze bl eef de hele partij kakel en 

en giechelen (naar joost, red? ).  Dat kwam de concentratie van joost niet ten goede. 
Weer een nul! (Zo zie je maar: vrouwenlist is sterker dan mannekracht. red. ).  Micha 
redde de eer voor Caissa. Bruno en serge moesten helaas ook met een nul genoegen nemen. 
Een hamburgertje en een patatje na afl oop heelde de pijn gelukkig een beetje bij de {� )ssajongens. 

Caissa - Amstel 1: 1-4. 26 februari 1985. 
1 Marco 
2 Joost 
3 Serge 
4 Diederick 
5 Micha 

0 
0 

1 ( ! ) 
0 
0 

Weer een nederlaag, maar wel een 
eervolle! De Amstel 1 is nl. de nieuwe Amsterdamsche 
jeugdkampioen en heeft de gewoonte alle wedstrijden 
in de hoogste jeugdklasse met 5-0 te winnen. Dat is ze 
tegen Caissa niet gelukt. Serge stak daar een stokje 
voor. Een prachtig gewonnen partij tegen één van de 

sterkste meisjesschaaksters van Nederland, Yvonne Dreives! Marco was weer beter en 
speelde een ijzersterke partij, maar een kleinigheidje zag hij over het hoofd, jammer! 
Diederick, joost en Micha speelden deze avond ook zéér goed. Zat er dan toch een 
verassing in de l ucht? Caissa speelde frank en vrij en een nederlaag was ingecalcul eerd. 
We kunnen noch kampioen worden noch degraderen. Amstel had aan 2j-2j voldoende om 
hun kampioenschap te consolideren. De caissajongens speelden al leen in het eindspel 
onnaö'keurig , en ja, dat moet je tegen de Amstel niet doen! 
In ieder geval onze felicitaties aan de Amstel! Dhr. B. Wijchgel . 

1�terne jeugdstand. Eerste klasse. 
U gesp. pnt · bordp. 

1 Amstel 1 7 14 30 KAMP. 
2 Amstelveen 1 7 12 27j 

Hier volgt nog een l ijstje van jul l ie 
persoonlijke resultatan in de ex
terne competitie. 

3 Oosten Torenl 7 10 24 
4 Landsmeer 1 7 8 20i 
5 Amstel 2 7 5 14i 
6 Caissa 1 7 5 14 ----------------------
? Ams te 1 3 7 2 6 DEGR. 
8 Amstel veen 2 7 0 3� DEGR. 

1 
2 
3 

Kampioen is Amstel 1 met gemiddeld uit elke wed
strijd 4,3 bordpunten! Caissa zal volgend jaar 

De vaste spel ers: 

Marco vervoort 
Micha Schornaker 
Serge Mooi man 
Joost Frijda 
5 Di0:leri ck v. Rappard 

gesp. pnt. perc. 
8 5 62i% 
6 4 66% 
6 3� 58% 
8 3 37�% 
6 1 16 ,6% 

in elk geval weer in de hoofdkl asse spelen. Vervolgens de inval lers. 
Prima gedaan, jongens! Frits Martens speel de 3x en behaalde 

. 1 punt. Benno v. Grinten en Elvin 
fsterwald speel den samen één maal , doch hebben helaas geen puntje kunnen behal en. 
In het zevende seniorenachttal vielen Micha, Marco, Serge en Joost al len één maal in. 
Het resul taat was echter O punten, hel aas. Harry Jaspers echter viel vier maal in. 
In het zesce zowel als in het zevende en behaalde maar liefst 3 uit 4! 
Minder goed ging het met de ex-aspirant Luc v. Beusekorn die 1 uit 4 behaalde. 



Wist u het al? Bert Wijchel was jarig. 21 werd hij alweer en nu zal hij dus met de 
vuist op tafel mogen slaan! Pas dus maar op. En ter ere van zijn verjaardag heeft 
hij de redaktie een partijtje gestuurd. Dat dit nu een verliespartijtje is bewijst 
hoe bescheiden onze vriend Bert is. Bertje1 van harte alsnog! Het originele van deze 
partij is dat hij ook inspraak heeft gedulci van zijn tegenstander. 

Wit: J. Bult Zwart: B. Wijchgel. 10 októbér 1984, interne competitie. 
1 c2-c4 g7-g6 20 e2-e3 Pd4-c6 
2 Pgl-f3 Lf8-g7 21 d3-d4 John: Beter is Lb2. 
3 Pbl-c3 c7-c5 21 Pg4-h6 
4 g2-g3? John: Beter is d4 22 Pg5-e4 Te8-a8 Bert: Twee torens 

en dan pas g3. op één lijn lijkt mij altijd goed. 
4 .. .... Pb8-c6 23 c4-c5 d6-d5 
5 Lfl-g2 d7-d6 24 Pe4-c3 e7-e6 
6 Tal-bl Lc8-d7 25 Pc3-b5 Ta7-a2 
7 0-0 Dd8-c8 26 Ddl-b3 John: Op 26 Pd6 volgt 

Bert: Zwart begint voorzichtig, Pa5, 27: Ld2 Lf8. 
maar mijn openingskennis is niet 26 Ta2-a4 
mijn sterkste kant. Wit kijkt ook 27 Lcl-d2 Lg7-f8 
liever de knt uit de boom. 8..... 28 Ld2-c3 f7-f5 
h5! agressie komt weer in het 29 f2-f3 Lf8-g7 
spel. � h4, het juiste antwoord. 30 Tfl-dl Ph6-f7 

8 a2-a3 h7-h5 31 e3-e4 d5xe4 
9 h2-h4 Pg8-f6 32 f3xe4 Pc6xd4!? Bert: Een 

10 b2-b4 c5xb4 risicozet, maar ik speel alles op alles. 
11 a3xb4 0-0 33 Pb5xd4 Lg7xd4 
12 b4-b5 Pc6-d8 34 Lc3xd4 Ta4xd4 
John: Beter is Pa5. 35 e4xf5 g6xf5 
Bert: Ben ik hrlemaal nief met 36 Lg2xb7 Ta8-d8? 
John eens! 
13 d2-d3 Pf6-g4 '? 
John: Ook deze zet vind 1k niet 
goed. Bert: Inderdaad geen goede 
zet van mij. Red: Daarvoor 
was het ook zet 13. 
14 Pc3-d5 Tf 8-e8 
15 b5-b6 Pd8-e6 
16 bxa?? John: Met Pg5 
had ik via afruil en veld c7 
een kwaliteit kunnen winnen! 
Bert: Maar goed dat John dit niet 
gezien heeft. 
16 ...... . 
17 Pd5-b6 
18 Pb6xd7 
19 Pf3-g5 Bert: 
19 . .... . 

Ta8xa7 
Dc8-c7 
Dc7xd7 

Lekker te 
Pe6-d4 

laat. 

I /) 

37 Lb7-f3 Pf7-e5!? Bert: Geeft 
de pion op h5 expres op (? ) Ik wilde de 
loper buiten spel zetten. Zwart sinter
klaast nu met zijn pionika's. 
38 Lf3xh5 Pe5-g4 
39 Tdl-el Td4-d3 
40 Db3xe6+ Dd7xe6 
41 Telxe6 Td3xg3+ 
42 Kgl-fl Pg4-e3+ 
43 Kfl-f2 f5-f4 
44 Te6-e8+? John: Tg6+ is noodzakelijk 
voor winst. 
44 Td8xe8 
45 Lh5xe8 Pe3-g4+ 
46 Kf2-fl f 4-f3 John: Met Ph2 
had Bert eeuwig schaak! Bert: Ik had 
hogere aspiraties. Remise is maar niks. 



" 

''] 47 Tbl-b8 Pg4-h2+ John: f2 leidt 
naar remise. 
48 Kfl-f2 Tg3-g2+ 
49 Kf2-e3 Kg8-g7 
50 Le8-b5 f3-f2?? John: 
Dit is de verliezende zet. 
Met Tc2 heeft Bert nog remise. 
51 c5-c6 f2-f1D 
52 Lb5xfl Ph2xfl+ 
53 Ke3-d3! Jbhn: Zo kan Bert 
niet verhinderen dat de c-pion 
promoveert. 
53 Tg2-g6 
54 c6-c7 Tg6-d6+ 
55 Kd3-e4 Pfl-d2+ 
56 Ke4-f 4 Td6-f6+ 
57 Kf 4-g4 Tf6-g6+ 
58 Kg4-h3 Pd2-fl 
John: Dreigt mat. Bijna had ik . 

( ) het niet gezien, bijna. Bert: 
'• Laatste strohalm. 

--- - � 

59 h4-h5 Tg6-g3+ 
60 Kh3-h4 Tg3-c3 
61 c7-c8D Tc3xc8 
62 Tb8xc8 Pf 1-e3 
63 Kh4-g5 Pe3-d5 
64 Tc8-c5 Opgave. 
John: Bert had wel tien keer remise 
kunnen maken. Maar dat weigerde hij. 
Bert: Deze partij heb ik eervol ver
loren en ik verlies liever zo dan o� 
eeuwig schaak te spelen. 

Bert en Bult. 

Doe er de volgende keer nog 
zo'n 20 zetten bij. Red. 

- COMMENTAAR INTERNE STAND. 

Mijn excuses dat er in het laatste cJubkrantje geen commentaar van mij was, dat zullen we 
dus dit keer goedmaken. Bov.enin weinig verandering. Van het Kaar zit stevig in het zadel, 
na 6 jaar waarschijnlijk een nieuwe kampioen. öp het moment dat ik dit schrijf speelt Robbert 
tegen Kamphuijs (ex kampioen ENPS ) de uitslag is waarschijnlijk remise. Opvallend is de 
absentie van Ignacia zes jaar lang heer en koning van Caissa. Wat is er aan de hand Oscar? 
Schaakmoe?! 
De hoge plaatsen van de nieuwelingen .van Rijkom (ex Victory ) en Bach vallen op. Teo is weer 
wat teruggevallen. Leuw handhaaft zich toch prima op nr. 18 (volgend jaar misschien het 
t-···0ede? ). Ook Peter Rijke speelt dit jaar sterk. De Vos C. en Nielen staan toch wat 
1...__ )er hun stand. Sommige spelers van hoge Caissateams vinden het niet nodig om in de 
interne te spelen. Helemaal onterecht natuurlijk, want je plaats in de interne is bepalend 
voor je plaats in de externe. 
Spelers als Dirks (die heeft natuurlijk wel vaak een geldig excuus als reisleider), spelen 
dan in het 5e en Leyen zelfs in het 6e. 
Spelers als van Schie, de Wilde en Meurs, het zou toch leuk zijn als ze hun gezicht wat meer 
op de club laten zien. 
We hebben gelukkig dit jaar vele nieuwe gezichten op de club gezien, die zich ook goed 
inzetten voor Caissa ik noem maar enige namen (Teo, de Jager, Braacx en Scheffer) . 
Verder zie ik ook van Daalen (Maarten) weinig op de club. 
Nou even wat anders, dat schakers altijd de gekste smoesjes vertinnen voor hun neder
laag weten we, maar meneer de Jager maakt het toch wel helemaal bont. Hij geeft 
namelijk op onder het grandioze excuüs, dat z'n pen het niet meer doet! Als U nog gekkere 
excuses kunt verzinnen, belt U mij dan even op. 

Bert Wij chge 1 . 
Telefoon: 763483 . 

. Red. 
Een paar weken geleden gaf ik op omdat ik met mijn tegenstander meeliftte. 

Willem. 

Il 
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