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Van de redactie 

\ Het grote gebeuren is al weer vijf ronden 
aan de gang. Ook zitten de eerste wed
strijden in de bondscompetitie er op. Die 
verlopen in eerste instantie niet al te 
best voor Caissa, de intensieve voorbe
reidingen van mej. Deken ten spijt: twee 
gewonnen en drie verloren. Laten we er 
voor zorgen dat de volgende wedstrijden 
gunstiger voor ons zullen verlopen. Alleen 
de Caissa's I (sen. en jun. ) hebben gedaan 
wat ze moesten doen: winnen. Wanneer 
Ca�ssa I (sen.) bij de eerste vier eindigt 
, spelen ze volgend seizoen KNSB, waardoor 
wij dan eindelijk eens kunnen profiteren 
van het door ons jarenlang betaalde con
tributiegeld aan de SGA, te weten dat deel 
dat de SGA de KNSB jaarlijks toestopt. 

In dit nummer zult u het verslag van 
Caissa IV tegen De Pion III, geschreven 
door Leo Oomens, moeten missen, daar 
redactie-assistent ad interim Errit 
Petersma op zijn barre tocht naar Osd.orp, 
gezeten op zijn Harley Trapson, de onver-
vangbare kopij heeft laten waaien. Rade
loos zoeken van uw haargrijpende eindre
dacteurmocht niet baten. Mochten we een 
en ander tijdig achterhalen, dan kunt u 
dat verslag in het volgende nummer alsnog 
tegemoet zien. (Overigens werd deze 
wedstrijd ver+oren.) 
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Bestuursmededelingeno 

De wintercompetitie 19851-86 is volop ,begonnen. Ook in de SGA heb.ben we de 
eerste wedstrijden al weer achter de 'rug. En hoe! Ons jeugdteam bijt de 
spits af door eendaverende klap van 4-t uit te delen aan de Amstel! 
Dat was vorig jaar het sterkste team in Nederland. Mogelijk dat diV. onze 
senioren van Cl inspireerde om diezelfde avond VAS/ASO op de broek te 
geven. Alleen 04 moet nog hard vechten om niet onder de voet te worden 
gelopen door çie Pion 3� Allesüns een niet onverdienstelijk begin. Ook in 
de interne c.o:mpeti tie wordt hard ,gestreden en in onze top is het &en komen 
en gaan van ambitieuze spelers. We zullen zien hoe dit afloopt. Er zijn nog 
26 ronden te gaan! Denkt u er wel om dat bij de 6e ro.nde ... halverwege deze 
maand dus - de :l;leginpunten, die iedereen gehad hee.ft bij de eerste ronde 
a raison van tweemaal het waardecijfer, w:eer van het puntentotaal worden 
afgetrokken. Voor degenen, die na de le ronde zijn gaan spelen, geldt dat 
ook. Zij hebben de eerste keer punten gekregen van d.e plaats waar ze zijn 
begonnen en dus is te achterhalen hoeveel gratiepunten daarin hebben ge
zeten. Het totaal-beeld zal echter niet ingrijpend wijzigen. 
In dit nummer staan de notulen van de laatste vergadering. Ik kan u alvast 
wijzen op een fout daarin. Het is namelijk niet zo, dat 'bondspelers bij 
verlies 1/3 aan punten kregen zoals was voorgesteld. Het is de notulisten
Ronald de Vries en �ijzelf - totaal ontgaan, dat dit uit het voorstel 
gescP:rapit was, toen gestemd werd over de afschaffing van de 1/3 vergoed1{ 
bij niet - spelen op andere dan dinsdagavond. Een onbegrijpelijk misver
stand, dat overigens inmiddels nog niet tot verkeerde puntentelling geleid 1 

heeft. Ook nieuwe leden hebben we ingeschreven: A.M. van Zwet, D. Paulis, 
J.A. Spelbrink en J.D. Bosman. En we verwachten gauw in te schrijven de 
here�liphuis en Sterr�nburg. ,Allen van harte welkom in onze schaakvereni
ging. We schreven de heer H. J. Koster op zijn verzoek in, maar de volgende 
week verzocht hij weer zijn lidmaatschap ongedaan te maken. Ik kan mij niet 
herinne�en�dat ooit iemand zo kort lid was van onze club. 
Het Bestuur is be•ig met het uitgeven van een introductiefolder van de 
vereniging. Deze folder zal eerst in Caissa Nieuws verschijnen en daarna 
gebruikt worden om nieuwe leden wat wegwijs in het Oaissa-gebeuren te 
maken. Graag bren6 ik u nu alvast onder de aandacht, dat er duidelijke 
regels in staan met betre�king tot gebruik van het materiaal. Het is nog 
st,�eds een zaak, waar het Bestuur wekelijks in wordt gefrustreel.'d. Graag 
uw aller medewerking. Het Bestuur heeft eind septe.mber in nieuwe samen
stelling vergaderd. Op 11 oktober 1985 is de gedelegeerdenvergadering van 
de SGA,· waar Paula Deken en Ronald de Vries Caissa zullen vertegenwoor
digen. 

WEDS!rRIJIDAGENDA 
Reed.s g�speeld: 
l ,p:ktatber: Caissa ll. 

Frans Oranje.· 

- Vas/Aso 2, gewonnelll door Caissa. 
Oaissa 4 

� oktober: Caissa 5 
u s 2 

- Pion 3, . .>1erloren door Oaissa. 
- Isolani 3,4-5 vo©rl. Waarschijnlijk verloren. 
- Caissa 2, verloren door Caissa 
(jeugd) - Amstelveen 1: 4-l{!)l l. okitober: Caisaa 1 

Nie;g te spele:n: 
15 ektob.er: Pion 2 - ©'aissa 3 
22 oktobe,r: US 5 - Caissa_6 ___ J ..... e_.u.gd ( i) Oaissa l - Amstelveen 2 UI!U 
29 oktober: MEMO 3 - Caissa 1 
31 oktob,er: Probleem 2 - Caissa 4 
5 november: Caissa 2 - Amstel 1 

TQZ 2 - Oaissa 5 
12 novenfber: Oaissa ]. !!!AL 2 

Oaissa 3 - AMROBA 1 
:2() november: Caissa l - Fischer Z 

3 d:,eoember: 
6 Q!e,cen!b,ér : 
17 december: 
l.9 december: 

Caissa 4 - Oms huis. 
Caissa 5 - Pegasus 2 
Caissa 2: " Nieuw west 
Caissa 6 - PCB 2 
Probleem 1 - Caissa 5 
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,, EEN fiF��tiEIE 

Het Bestuur heeft op 3 september j.l. bij het afscheid van onze penningmeester Els Hogenboom een grote blunder 
gema.;:Kt. Er waren geen bloemen, er was geen cadeau; wel veel woorden en een groot applaus. Hoe maal< je dat een 
beetje goed? 
Het Bestuur· heeft Els en haar echtgenoot Theo uit eten genomen. E:n alsnog hebben we Els daar een cadeau aangeboden 
en heb il< het volgende gedicht voorgelezen en in computerversiering Els aangeboden. Onze voor·zitter E:rr-it wa.s van 
mening dat het in Caissa Nieuws moest, va.r1daar·: 

Els Hogenbc•om 

Na bijna dertien jaren penningmeester 
esse ineens weg 
de zaal is leeg 

Hoe vaak kwam je daar nu binnen? 
rnet je tassen, boeken en je blil<Kie? 

, en hoeveel !<regen een hartl'Jop 
als ze jou daar zagen zi1ten? 

En hc•eveel podernoneen heb je 
2e zien tr-eKl<en? 
Hoc>veel kwitanties schreef je eigenlijf.< uit'! 

He:t waren natuurli..il< niet alleen maar centen 
en niet alleen de Kosten die je steeds bel<eek 
want zoiets kun je ooi< alleen doen in Midwoud!· 

Caissa had je heel hoog zitten 
Al ware-n er ook zoveel flinl<erts, 
br·aven en computers, rietvelden en oscars 
ook eigenbrooden, hulst, en del<ens 
deden je veel gc•ed! 

En al gingen er dan ooi< niet zoveel 
. - oaarden, dames en lopers door je vingers 

� Jls geeltjes, joeten en l'ijf.<sdaalders 
Cais:.a zal je misse-n, :<:ondermeer. 

Frans 
21 september· 19�:5 

Amsierdam, 'Zc•nshofJe' 
ten afscheid. 
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Niotulen ledenvergadering s.v. Oaissa op 3 september 1985. 

1. Opening door de juist van vakantie teruggekeerde voorzitter Errit 
Petersma. 
Hij prijst de redactie voor het nog op tijd uitbrengen van Cais_sa 
Nieuws, waardoor een ieder zich nog op de hoogte kon stellen van de 
stukken, die op deze vergadering betrekking hebben. Het Bestuur reali
seer1t zich dat het dit jaar te laat was met het tijdig aanleveren van 
de kopij, waarvoor haar verontschuldigingen. 
Een ronde koffie zal voor rekening van het Bestuur zijn. 

2. De notulen van de vorige jaarvergadering hebben in Oaissa Nieuws ge
staan van oktober 1984. Er zijn geen opmerkingen of vr�gén over en 
worden goedgekeurd. 

3. Er zijn geen noemenswaardige of bijzondere uitg,gane of ingekomen 
stukken te vermelden. 

4. Verslagen. 
4A. Ronald de Vries constateert dat het ledental op peil is gebleven. 
Een lichte stijging heeft zich vanuit de jeugd voorgedaan. Er zijn 18 
personen uit de vereniging gegaan en 23 zijn er bijgekomen. We tellen( 
nu 126 leden, waarvan 26 adspiranten. Willem Grttnbauer vraagt waarom 
er dan 140 krantenlabels waren, en dat vindt zijn antwoord in het 
fei� dat meer mensen dan alleen Oaissa-leden - oudeleden, belangstel
lenden en andere verenigingen de krant krijgen toegestuurd. 
4B. Het verslag van de wedstrijdleider staat in Oaissa Nieuws. Het is 
een geanimeerde oompeti tie geweest-. en 30 ronden bevalt goed. Ook het 
snelschaken en de zomercompetitie verliepen naar wens. 
40. Paula Deken haar verslag van de bondscompetie heeft in het zomer
nummer van Oaissa Nieuws gestaan. Zij roept de leden op tot meer moti
vatie om aan de bondswedstrijden deel te gaan nemen. 
4D. Het verslag van de penningmeesteres staat ook in Caissa Nieuws. 
Er zijn geen vragen over en de jaarstukken worden goedgekeurd. 
4E. Bert Wijchgel brengt verslag uit voor de jeugdcommissie. Hij kan 
terugzien op een goed jaar met gemiddeld 25 leden, welk aantal zich 
in stijgende lijn bevindt. Een team van vijf spelers heeft·oaissa in de 
jeugdcompetitie van de SGA vertegenwoordigd. Ook hebben een aantal 
jeugdspelers met succes in 07 ingevallen, het afgelopen seizoen. 
07 werd kampioen in zijn poule! 
Micha Leuw is als lid tot de jeugdcommissie toegetreden. Het Bestuur 1 

bevestigt zijn benoeming. \� 

4F. Pieter de Jong brengt verslag uit voor de reda.c.tie van Oaissa 
Nieuws. Er zijn 10 nummers verschenen en de eerste aanvangsprgblemen 
zijn duidelijk overwonnen. Belangrijk is het aandeel van de teamleiders 
met betrekking tot het aanleveren van de kopij i.o. de verslagen van 
de bondswedstrijden. 

5. Bij de begroting voor het komende jaar vraagt Willem Grünbauer of 
loskoppelen van de SGA niet wenselijk is, gezien het grote bedrag 
dat we daar aan moeten betalen jaarlijks. Er volgt een vrij uitvoerige 
discussie, waarin voor- en nadelen worden besproken van de bond. Op 
haar beurt sohuift de SGA ws·er het grootste deel van haar contributie
inkomsten door naar de KNSB. Er wordt geopperd twee soorten leden te 
hanteren, zij die alleen·�lu.blid willen zijn en zij. die ook in 
grote·r verband, (bondswedstrijden, Schakend Nederlfllld) willen schaken 
(Nel Nusink). Men moet zich wel realiseren dat buiten enig bondsver
band spelen ook promotiekansen en entree in het nationale schaak 
onmogelijk maakt. Het Bestuµr zegt toe nader dit punt binnenskamers 
te zullen bespreken. 
Voor het óverige wordt de begroting 1985-86 goedgekeurd. 



6. De Kas-Controle-Commissie brengt schriftelijk ter kennis van de ve'r
gadering dat er van haar kant geen bezwaar bestaat Els Hogenboom als 
penningmeesteres te dechargeren. In de kascontrolecommissie treedt 
Pieter de Jong uit en wordt Paul de Jager naast Willem GrUnbauer 
benoemd in de kascontrolecoillmissie 1986. 

7. Frans Oranje reikt de prijzen van het afgelopen seizoen uit. Rob 
Wildschut heeft de 3e prijs in de wintercompetitie veroverd, Han de 
l'Ecluse de 2e en Robert van het Kaar de eerste en titel van kampioen. 
Robert van het Kaar is ook de snelschaakkampioen van Caissa. De eerste 
titel nam hij na 6 jaar over van Oscar Igna9ia en de tweede titel 
prolGngeer� hij. Helaas is hij nog niet terug van zij Chinareis om 
de prijzen in ontvangst te nemen. 
Joost Buys is zomerkampioen geworden in een spannende race met 1 punt 
minder dan Willem Grünbauer. 

8. Vanuit Caissa zal aan de competitie van de SGA worden deelgenomen door: 
5 tientallen, 1 achttal en 1 vijftal (jeugd). Verder zal met een vier
tal worden ingeschreven op deelname aan de SGA-cup. De heer Van Ste
den wil wete:rt hoe het staat met de omzetting van Promotieklasse in 
3e klasse KNSB. Het Bestuur heeft nog te weinig informatie, maar wel 
bekend is dat als het gebeurt, met een achttal zal worden gespeeld. 

De wijziging van het competitiereglement levert allereerst een dis
cussie op i.v.m. de 1/3 puntenvergoeding indien men meldt niet te komen 
Joost. van Steenis wil dit zonder bericht ook toekennen. Anderen zijn 

· 

van mening dat juist wel gevraagd moet worden tenminste afwezig zijn 
te melden (ethisch argument). Pieter de Jong stelt voor uitwedstrij
den tenminste met 1/3 van de punten te belonen. Dit ook om het animo 
voor bondswedstrijden te stimuleren. Eerst wordt nu het voorstel 
Van Steenis - waar het Bestuur niet erg gelukkig mee is - in stemming 
gebracht. Het voorstel wordt verworpen. 
Willem Cornelissen vraagt zich af waarom steeds precies aan 1/3 wordt 
vastgehouden. De reden is dat afmelden niet een gunstiger positie op 
de ranglijst zal veroorzaken. 
Ook Nobel steunt het idee em teamleden, al om het feit dat men bonds
wedstrijden speelt, met punten te belonen. Zonjee acht het systeem 
van 1/3' vergoeding voor niet-teamleden op andere dan dinsdag�vondwed
strijden uit den boze. Bij stemming blijkt dat de vereniging akkoord 
gaat de 1/3 te laten vallen voor niet-bondsspelers op andere dan club
avond gespeelde wedstrijden en kent 1/3 toe bij verlies in een bon�s-
wedstrijd uit of thuis! • 

· 

Frans Oranj� neemt het voorstel van de redac�ie over protesten tegen 
puntentoekenning en uitslagen tot 4 speelavonden na :.de wedstrijd te 
accepteren. Het nieuwe regelement zal zo gauw mogelijk worden gepu
bliceerd. 

10. In het Bestuur wordt Pelle Mug als penningmeester door de vergadering 
bij acclamatie verkozen. Paula Deken en Errit Petersma worden in hun 
respectievelijke functies herkozen. Errit Peters:ma dankt Els Hogenboom 
v0or de uitmuntende krachten, die zij bijna 13 jaar aan Caissa heeft 
gegeven. De vergadering sluit zich met een staande ovatie bij de voor
zitter aan. 

ll. In de rondvraag wordt door de heer Barendregt nog een compliment ge
geven aan de reda·ctie van Caissa Nieuws. Cees van Schie vraagt of 
Maarten van Daalen zijn absentie heeft gemeld. Het Bestuur heeft geen 
bericht ontvangen. 

12. Ruim na 22.00 uur sluit de voorzitter onder dankzegging aan de leden 
voor hun aanwezigheid en belangstelling de vergadering. 



Caissa l - VASL,ASC 2:  2i - li voorl. 1 mktober 19850 

1. R. v/h Kaar AJg. STAND PROMOTIEKLASSE 
2. J. v. Steenis Hg. 1. Caislï:la l 1 2 pnt. 
3. H1. de 1·1 Ecluse 1 Fisoher Z: 1 1 2 
4. ? Spel brink 1 Tal 2 1 2 

. 5. J • l!l1ult 0 Menu:>. 2 l 2 
6. R. Wildsch11t Af'g.=1 5• Vas/as e 2 1 0 
7!. L. Kamphuys Af'g. Tal 3 l 0 
a. M. Nielen i Memo 3 l 0 
9. E. Petersma 1 Des Wgm 3 1 0 

10. JBl. Manuri 1 Nlo'lll!wen hé, die eerste plaats! 

Nog maar net terug uit Tibet moesten Marcel Nielen en ondergetekende al weer 
aen/in de slag. In tegenstelling tot de overige acht Caissa-spelers drie 
maanden lang geen serieuze partij op het bord, wel talloze snelschaakmatches. 
Het blijft onduidelijk of' al dat gevlugger een voldoende voorbereiding is 
geweest. Marcel sooo;rde een zg. plusremise; ik sta minder in de afgebroken 
stelling. De wedstrij.,d gaan we winnen en dat is een mooi resultaat tegen een 
team dat vorig jaar nog KNSB· speelde. Winstpartijen van debutant Manuri, 
Come-Back Petersma, overloper Spelbrink -speelde vorig jaar nog bij Vas- en 
Han de 'l Ecluse deed· de nederlaag van John Bult -dat was lang geleden!
meer dan teniet. De vier afgebroken partijen leveren minimaal li punt op. 
Robbie Wildschut wint, Joost v. Steenis staat beter in ee�n viertereneind
spel en ik heb nog wel remisekansen. Alleen Kamphuys schijnt slecht te staan. 
Het zal dit jaar waarschijnlijk gaan tussen Caissa 1, Fischer z, Tal 2 en 
Memo 2. De {oogstgeplaatste vier teams plaatsen zich dire.ct voor de volgend 
jaar op te richten 3e klasse KNSB. 

Roberto van het Kaar 

PS.Wildschut heeft reeds gewonnem! 

u.s. 2 - Caissa 2:5i-li voorl. 8 oktober 1985. 

1. F. 
2. G. 
3.  w. 
4. R. 
5. c. 
6. J. 
7. A. 
8. K. 
9. H. 

10. P. 

de Wilde 
Nusin�r 
Galekop 
Roos 
de Vos 
Uiterwijk 
Knop 
Teo 
Kuijper 
v. Ammers 

afg. 
! 
afg. 
0 
0 
afg. 
i 
i 
0 
0 

De eerste bondswedstrijd van het "nieuwe" 
C-2 is helaas teleurstellend verlopen. 
Op papier zag het team er veelbelovend uit, 
maar de harde ·wedstrijdpraktijk is wel een 
tikkeltje anders. R. Roos was de eerste die 
zijn dame in het doos.je deed zonder da-1; 2'i "'r. 
tegenstander zijn voorbeeld volgde. c. de 

-
Vos kon het ook niet bolwerken met een kwa
liteit achter. Hij kon ter verontschuldiging 
nog aanmerken dat de geest door een lichte 
griep was aangetast .• Invaller Kuijper en ondergetekende verloren op regelmatige wijze zoals dat zo mooi heet. 

Van de
.�fgebroken partijen staat die van Galekop gewonnen en heeft ook Uiterw1Jk nog moeten vechten voor een puntendeling. In het meest gunstige 

geval verliezen we dus met 6-4. Jammer! 

6 Piet v. Ammers 



Caissa 5- - Isolani 3: 4-5 voorl. 8 o:ktober igs,5" 
I'

• 

2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7i. 
8. 
9;. 

10. 

Woesthoff 
van Dalen 
Verstraeten 
v. Zwet 
Verhoeven 
Louiszoo.n 
v. Kleef' 
v. :Batenburg 
Grünbauer 
de Vries 

0 
1 

Afg. 
1 . 
0 
([) 
1 
1 
0 
0 

het eerste puntje v,oor Caissa. 
volop losgebrand. 

. . 
Na enkele weken afwezig te 

zijn geweest, kwam ondergetekende weer 
eens op de club. En als vaste invaller 
werd ik prompt opgesteld. Nog wel op het 
tweede bord. Eerst had ik het hoofd vol 
wilde avonturen door met a2-a3-a4 te 
willen openen, maar ja, ik speel voor 
het team dus werd het d2-d4. Kennelijk 
had mijn tegenstander daar telepatisch 
hoogte van gekregen,want van schrik �e�
scheen hij niet. Dat betekende na een uur 

Intussen was aan de andere borden de strijd 

Ik ga nu even kijken. Aan het le, 3e, 4e., en 6e bord staan zowat alle stu:kken 
ne.g op het bord en er valt nog niks te zeggen over het verdere verloop. 
Aan bord 3 staat ook nog alles op het bord, maar er dreigt voor Verstraeten 
een open h-lij:n. Op het zevende bord is een toreneindspelletje verschenen 
met een plusdubbelpionnetje, dus waarschijnlijk remise. Op het bord bij 
v. Batenburg is Isolani .fn, m0eilijkheden. De koning is het centrum ingejaagd. 
Het is nu negen uur. Ov;er een uurtje en na zo'n 3i pilsje ga ik verder met. 
r ·-+.. verslag. Tussentijds kom ik even bov;e:n en daar zie ik tot mijn geluk 
v _)Kleef net de winnende zet uitvoeren: 2-0 EXavo.1!; 
Tien uur. Tijd om dit V?erslag te vervolgen. 
Intussen is mij va:ri verschillende kanten gemeld dat we met 3-0 voorstaan. 
Dat is gebeurd dank zij van Batenburg� 3-0. 
Aan de andere borden is de strijd nog bezig. :Sord 1 en 3 moeten zich weren 
tegen een toren op de zevende rij. v. Zwet, debutant, doet het goed en dreigt 
warempel ook met een toren op de zevende rij. Verhoeven heeft inmiddels ver
lorem. Ook Louiszoon heeft het moeilijk met een toren achter en geeft op. 
3-2. Bij Grtinbauer en de Vries is de strijd nog redelijk in evenwicht. 
Ik ga weer even een pintje halen. 
Bijna kwart voor elf 9 e Vries heeft inmiddels verloren. Hij stond redelijk,. 
doch aan de afwerking ontbrak het nog wat. Hij leverde zijn vrijpion in en 
liet zij·n koning tegen de rand drukken: 3-3. Aan de rest van de borden wordt 
nog gezwoegd. Onderiraissen ga ik even wat 0ud bier weggooien. 
Kwart 0ver elf. Bord 4, onze debutant van Zwet, heeft zijn kracht bewezen. 
Aan lil:ord 1 is intussen wat vervelends gebeurd. Eén van onze uitgespeelde 
teamleden wist zijn mond niet goed te houden, waarop de teamleider van Isola
ni :nogal schell'p reageerde. Gelukkig zonder consequenties. He.>:eweI • • •  door al 
d�� herrie schijnt Grünbauer zich verrekend te hebben (Doet ie anders nooit!). 
r ) kan nu wel opgevem: 4-4 • :Bord 1, Woesthoff, verliest ook. 4-5 .• • 

Luc. Verstaeten breekt af. Nader beschouv1dzal hij er een hele kluif aan 
he:bben om te winne:m.. Zelfs remise is al moeilijk. Zijn pionnen staan iets 
verbrokkelder dan die van zijn tegenstander. 
Waarschijnlijk is deze eerste pot voor Caissa verloren. 

Maarten van Dalem. 
. _-_·!..:,:...�-

. 1 
1 



Opstelling S.G.A. teams van Schaakvereniging Caissa opgegeven aan de bond 
d.d. 30-9-1985 

Caissa l (Prom. klasse) 

Bult J.W.M. 
Ecluse J.J. de l' 
Kaa:ir· R.H. van 't (teamleider) 
Kamphuijs D. 
Manuri B. 
Nielen M.c. 
Petersma E.J. 
Spelbrink J. A. 
Steenis J. van 
Wildschut R.M. 

Caissa 3 (2de klasse) 

Bach A. 
Balder J.A. 
Bos G. 
Deken A. 
Jong P. de (teamleider) 
Mollema A. 
Mug P. 
Steden H.F. van 
Venderbosch N.H. F. 
Wolters D. c.P. 

Caissa 5 (3de klasse) 

Batenburg R.B. van 
Grttnbauer W. A. 
Kleef' B. A.M. van 
Lou.;i.szoon H.J. 
Schie c. van 
Verhoeven E. J.A. 
Verstraeten L.A.M. 
Vries R. de 
Woesthoof' E. 
Zwet A. M. van 

Reserves: Aué M. 
Barená.regit H. 
Buyserd O.B. 
Cornelissen W.A.M. 
Daalen M. R.J.D. van 
Dirks J.G.A.M. 
Drost F. 
Frijda J. 
Gebhard L.M.R. 
Grinten B. van der 
Hemmes H. 
Hulst J.W. van 

Caissa 2 (lste klasse) 

Ammers P. van (teamleider) 
Galekop W.G. 
Knop A. 
Leyen J. 
Leuw M. 
Nusi:nk G.M. 
Teo 1 .• T. 
Uiterwijk J.G. 
Vos O.M. de 
Wilde F. de 
Roos R. 

Caissa 4 (3de klasse) 

Bilderbeek H.c. 
Braacx E. 
Braaf J.C. 
Deken P.C.M. (teamleider) 
Oomens L. 
Leviiathan D. 
Meijer J. F.M. 
Neidig A. 
Scheffer F.L.E. 
Vlug A.J. 

Caissa 6 (4de klasse) 

Beuzekom 1. van 
Cernelissen H. A. M. 
Hoogenboom J.C. (teamleider) 
Huang K. Y. 
Jaspers H. 
Mooyman s. 
Vervoort M. 
Vlaming J. E. 

Jager P.J. G. de 
Jong J.H.J. de 
Jonkman G.T.P. 
Knecht c. 
Kurk J.F. 
Kuyper H.J. 
Oranje F.G. 
Nusink A. 
Pauw J.A. van der 
Rijke P. 
Ringma T. 

Voe s. de 
'.Zonjee W .J .M. 

De opstellingsvolgorde is hierboven alfabetisch, de opstelling wordt (per 
wedstrijd) bepaald door de teamleider. 

· 

( 

l 

Wie het om de é�n of andere.reden niet eens is met deze opstelling kan dit 
melden bij bondswedstrijdlelder Paula Deken. 
Niet opgestelde spelers (hierboven) kunnen op verzoek altijd bondswedstrij
den meespelen; zij moeten dan wel een paar dagen voor de wedstrijd alsnog 
aan de bond worden op;:gegeveno 

-� Paula Deken 



We staan aan het begin van een nieuw bondsseizoe:n. Zevren teams doen mee dit 
"jaaa:-, t:e weten; 5> tientallen, 1 achttal en een jeugd-vijftal .• 

Laten we hopen dat de resul tate:m: beter zijn dam vorig Beizo,en. De s:e:nio>Jren
team.s. z:ijn in ieder geval. beter samengesteld en het. vrerloop mc»et in deze 
opze··t aatnzienlijik kleiner zijn dan vorig jaar" Laat je niet misleiden door 
hlet grote aamtal :re!servespelers. Voor het ,merendeel zij'n dit schakers die 
thuis o:f alleen a:f en to:e willen invall.en •. 

ldiierG:m:der volgt de indeling met de andere teams. Het tussen haakjes staande 
nummer aiehter de teams heeft betrekking op de plaa:bs waar de teams vorig· 
jaar .iijn geé'in:dig·cl. 

)De PouleaJ 
Promotieklasse: 
]. Caissa 1 (3) 
2. Des/WGM 3 (4) 
3. Tal 2 (5 ) 
4. !!!al. 3 (l.e kl. )l · 

5>" Memo 2' (6) 
6. Memo1 3 {]e kl 

.
• )) · 

1" Fiscl!ner Z l (2 )l 
a" Vas. Aso 2 (ex. DS:B) 

, ) klasse c: 
l. Caissa 4 (gedegr1) 
�. Maccabi ] t4 ) 
31• Probleem 2 (5} 
4.. Pion 3 �J) 
5 .• Donner 1 (7 � 
6. D C G 3 (6,) 
1. Ons Huis (2 )l 
8" Raadsheer 2 (degro) 

Jeufdr le klasse: 
1. mstelvreen 1 �2) 
2" DOS l (prom") 
3.;. Amstel 2 (5 )' 

.. ·:J 

le klasse B: 2e 
1. Caissa 2 (5) ]. 
2. u.s. 2 (4)) 2. 
3. Nieuwendam (degr. )} 3. 
4. Amstel l (�) 4. 
5. Yu ] (2e kl.) 5. 
6. Vict/landl. 1 ( 6 )î 6. 
1. Nw. West 2: (2e kl.) 7. 
a. Tal 4(3) a. 

klasse Ci 
C'aissa 3; (7') 
Pion 2 (2) 
Tal 5 (5} 
Des/wgm 5 (4) 
Memo 4 (degr) 
Amroba 1 (3) 
Probleem l (6) 
Nieuwend'am 3 (3e kl. ) 

3·e klasse D; 4e klasse :B; 
1. Caissa 5 (4 ),J 
2. Pegasus 2 (2 )J 
3. ENPS 2 (degr.): 
4 ·• Landsmeer 2 ( 5} 
5·. TOZ 2 (7) 
6" Isolani 3 (2) 
1. (J:DI 2 (4e kl. ) 
s. Vict/landl. 3 (6) 

4. Caissa; (6) 
5. Landsmeer 1 (4) 
6. �al JL (Prom) 

DAMES 

1. Caissa. 6 (6) 
2. Almere 2 e.3 )) 
3. T

.
al 91 (Nie-aw team. ) 

4. u s 5 {6) 
5" Vict Landl. 4 (6) 
6. P C B 2 (7): 
7. Ma.ccabi 2 (2) 

7. Oosten Toren(3) 
8. Amstel 1 (1) 

Nee. Het woordjje dat u hierboven ziet staan is niet de aanduiding zoals 
we. die gebruikelijk zien voor zekere plaatsen in de ederlandse horeca
bedrijven (9'l: al!Ldere openli>are inst.ellingen. -zo1aJLs 'bij.voorbee.ld. musea- .� 

, do:ch de aanduiding v.·oor ln!et schaakstuk dat zo "n negen en een hal:f pi<Dn
netje waard is,. (Hoe schaakt dat eigenlijk', een half' pionnetje?) . Elk 
schaakstuk lrueb· ik tot hierto.e in deze rubriek beschreven, do·ch de dame • • •  

NEEN HiET ! : !' Daanr· pas ik vo ar: 
· Ik weiger p:ertine:m.t om u met de dame t.e vervelen, daar ik bang loen dat het 
dan een pikante, o:f een :feministische, oi.f een te mamie:mnaatschappijachtige 
blunder worà!t. Ma.a;r, waarom heet dat schaakstuk eigenlijk dame?· 
Wil dat zeggen d.:at de koning geen heer is? 

Misschien is er een ander die de dame a capi te ad. cal.cem wil beschrijven? 
Wie voelt zich geroepen om héé] adia:faan en zonder ambigu een mcatalectisch 
werhaa1 over de dame van ons schaakbord �e schrijven? 

· 



l:SCFFAKEN IN DE NOSTALGISCH (EN DUS RUMOERIGE ) JAREN ZESTIG. 
l 
( 
.�l jare� en jaren "Werschijnt hij op onze cl�b. Al. vanaf de tijd ya.n het 
'heU'enrij1wie·l. Met lange grijze pijpel!l!krullen stapt hij zo kwart voor acht 
'd.e Il'Ullloerige Caissa-arena bimlen vergezeld met zo'n zeven Ea1morals. Het is 
:cnn:ze kampioen va:n de jaren zestig ! de heer Bare:m:dregt! Een muséumstuk dus 
1eigenlij1k. Menig tegenstander heeft hij al met de Max- ange aanval en alle::r..;. 
lLei andere varia:m.te:im de stuipen op' t li jf gejaag·t{ en hedem, nu: de jaartj,es 
respect gaan a.fdiWinge:m., doet hij het rustiger aan. Niet alleen me:t schaken, 
.maar ook met de consumpties. Dronk hij vroeger 1 kofffie en 2 pils, heden is 
'là:a"t 2 koffie em 1. p:il.s. Het is ook dhr Barendregt. die in 2 partijen ui "t de 
j1aren zestig laat zien h.o;e: het schaakniveau to;en in de hoofdklasse was. 
'Persoonlijk dacht ik dat, i:mdien deze partijen representatief zijn, het 
niveal!ll tegenwoordig hoger lag, maar ik geef mijn mening voor eem betere·• 

Een dapper pionnetje . 
Eind janua'fj. 19'3 schoof ik met zwart de volgende partij tegen een ze
kere van <ifll'· Mark" d:ie het koningsgambiet verkozel'l had. 

1. e2-e4 
2. f2-:!4 
:5:0 PgJ.-.f3 
4. e4xd5 
5. Pb1-c:5 
6. Jid1-e2. 
7:. o-o 
a" Hl.-eJ. 
9. dZ-d.4 

lLO. Po3-b5 
ll. Lc�4· 
12. L�=d} 
1.3•• Lf 4-<12 
l.4. Pb5-o3 
15" Pc}xd5 
16. Ld2-o3 
17. :U3-e2 
18. KglL-M 
19. :Qtll.-d2 
20. Le2x.f3 
21. Lc3-b4 
22. e2-c4l 
23" �l-o1 

e7-e5 
e5xf'4 
d7-d5 

DcitSxcl5 
Dd5;-e6+ 
Pg8-ff6 
Lfi3-e7 

0-0 
De6.-à.6. 
D<l6-b6 
Pb8-a6 
P.:f6-d5 

o7-c6 
Le7!-1!6 

o6:x:di5 
Lc8-g4 
Pa6-c7 
�a8-d8 
Iig4xn 
Db6-c 6 
T.f8-e8 

1'7-b6 
Dc6-d:7 

de v1ag, er helpt geen 

24. c4-c5 Pc7-e6 
25. L:f3-g4 Dd7-b5 
26. Lg4xe6 f7xe6 
27. c5-c6 !fot zover is alles 'Vrij logisch 
verlo·pen, alleen heeft wit met 06, een :f"o11t 
begaan: dat is nu een ge!solee:rde pion, tei. 
wij;l 08 een wit veld is. Als wit dacht: "c6 
is een handenbinder en de dreiging van een 
v,rijpion is mooi meegenomen", dan dacht 
zwar-t:"Aanval. is de beste verdediging", en 
hit ziet kans op zijn beurt een vrijpion te 
creären: 
27. • • • • •  

28. 
29. 
30. 

a6-e5 
Lf6xe5 
Td8-o8 

d5-d4 

Dreigt d3. Wit ziet opee.ns zijn wapen te
gen zichzelf gekeerd. Hij ziet het nog niet, 
maar zijn st.elling is van hieraf in alle 
varianten v,erloren. Z:ijn nadelen zijn de 
buitenspe1staande loper op a3, maa� vooral!. 
,sijn koning in de ber�ohte sleu:r. Op Tedl 
volgt L.f4, en op Dc4+ is het nog erger. · 
Het beste was nog geweest Dd2, waarna hij 
zijn c-pion verliest. Hij verkoos die 
echter te blijfen dekken. en spaalde De4, 
maar zoiets moet je natuurlijk nooit d•en: 
OR. de' torenlijn van je vijand gaan staan. 
Er volgde: 
�l. Do2-e4? 
32. �elL-dJ. 
33. De4-g4 
34. Tcl-o3 

moedertj1e lief meer aan. 

10 

d4-d3 
liie5xb2 
Lb2xa3 

d3-d2. En wit streek 

� (� ' ( );7�· :1 '/ \ �v--
J r ,- ' . , 



Een absurde zet, 

Wit: Hr. :iaarendregt 
1• Zwart: Hr. Veer 4 februari 19613 

Frans 
1. e2 -e4 e7t-e6 
2. d2-d4 d7-d5 
3. e4.-er5 c7-o5, 
4. c2-c}· Pb8-c6· 
5 .• Pgl-f} Dd8-b6 
6. Lfi-à.3 Lc8-d7 · 

1. 
a. 
9. 

10. 
ll. 
l.2. 

Ld3-o2 
c3xd4 

Pbl-c3 
0-0. 

1Jc1-g5. 
h2-h4 

c5xd4 
Lf8-b4+ 
Pg8-e7 
Pe7-g6 

0-0 
Lb4-e7(Diagram) 

Zwarts twaalfde zet is natuurlijk niet zo slim, nu heeft het paard. op 
g6 geeJt goed ve1d meer. 

h4-h5 
Ddl-d3 
Lg5-f'6 

e5x:t6 
P:O-e5 
Dd�-d!2 
Di2xo2 
Dc2:-:d2 
Pe5-g4 

Pg6-h8 
g7-g6 

Le7x:t6 
Db6-d8 
Pc6-b4 
Pb4xc2 
Tf8-e8 
Ld7'-c6 
Dd8-d6(Diagram) -=�-=·=�. '·'"'· =---'-Na 12 • • • •  Lb4-e7 

Er heeft zich vijf zetten lang een boeiend spel om pion f6 afgespee�d. 
Zwart heeft met zijn laatste zet wits dreigende Dh6 geneutraliseerd en 
kan het paa.rdenschaak op h6 ontwijken. Ifil.j zit nu te broeden op een te-
genaanv.al. Maar • • • •  er· volgde : 

· 

220. Pg4-h·6-f Kg8-f8 
23;" ::i?n6-:f5! En dat is nu het mooie 
van sclruaken: dalt een absurd ogel!Lde 
zet. o;nder bepaiaild.e omstandiglniede:n 
dodelijk kan zijim. 

-----·--------.. ---.. .. 

P .s. Onze ES.I:'endregt: speelde - o.p 
2�9, jial!l.uarf 1963. aé!l.lll het vijfde 
b�rd 'Vla:m. Caissa l. t.egen .De Pi©'n 2 
tegen de beer Van de Mar$k� 
De&e thuiswedstrij.d won Oaissa 
met 6i-3ii. 

Hd.er was sprake van een overmachtig paard. 
J1'�d. 

IJ 



Oplossing prijsvraagpuzzel uit lU" 288:. 

E:indelijk is er dan toch iemand die het heeft gepresteerd om de uitermate 
ingewikkelde puzzel van onze vriend Yogbm-t op te lossen. En wel onze 
medeschaakgenoo� Paul�s de Jager, die echter geen familie is van Dhr. 
M. Jager, een of andere popzanger uit Groot Erittanië. 
Hieronder dus zijn smakelijke oplossing. 

Een uitgebreid onderzoek im alle:ulei oude archieven deed me tenslotte 
in het aJl'·chief VS.1!1. de Jllleer· Uru;b�ru:ch stuiteren op de door Yoghurt be
doelde partij:. 
Het betrof een hele oUJWe. (Vandaar niet door Yoghurt achterhaald?). 
De partij ging tussen Kloris. Spatsies en Droppie Viezer en werd gespeeld 
i111 Rechj.epicknick op Ijsbergen in 1792. 
I!fl:fj waia Gnderdee]. Tan een oefenmztch, welke bedroevend slecht gesponse:red 
we�d. (Toendertijd gebruikelijk.) 
De zette111 zeJLf: Wit: Spatsies Zwart: Viezer. 
]: d4 P:t:6. 2: c4 e6 3: Po3 Lb4 4: Pf3 c5 5;: e3 Pc6 
Hiermee: werd d;e zg. "Zeurderige" variant v:an de "Nietzo ... Indiskrete" 
�erdediging op het bo:ud getoverd. 
6.: Lei} Le' 1: b.c3 d6 8: e4 • • • (een eerdere partij tussen botbeniP'· 
en Keeslavskie werd met 8 Pd2: o-o, 9 Pb3:· b6 1.0: :tr4 voortgezet. en ( 
uit.eindelijk door Botbenig v:erlore:m!) 
8: • • • e5 9 � d5 Pe7 lLO Ph4 h.6 11: :f4 • • (:m.et als indertijd 
Botbenig blijkt ook Spatsies nu met deze zet geen werkelijk voordeeltje te 
bereike:n!) 
11: • • • Pg6 ! Echt Viezer. Hij altsepteeri "gewoon" een dubbelpioen. 
12: Pg6. Fg6 ].3: fe5 Ee:m. oagel:u�ltige keus van Spatsies, want heet nut 
vam. f4 gaat hiermee verloren! :ieter was 13: o-o. Dan kan op 13: • . • o.-o 
ste::rrk 14-.t4!' volgen. 
13: • •  de5 Wits vrije d-pioem kan geem belangrijke rol spele:n. 
]4,: Le3 b6 15): 0-0 0-0' ].6: a4 Na Viezere antwoord zet:verspilling. 
].6: • • •  a5 t  17': Dl Lti7 18: ft,2' ft8 19: !Rb1.f2 De7 20 Lc2 g5l 
ó6lt een mooie pioe�zet� 21 Li2 DeB Lel • • •  Spatsies loperpaar heeft 
een beetje zielig empllooi. 22: • • •• Dg6 23: Dd'.5; • • •  Hij had 23- Tf3 
kunnen spelen, omdat 23 • •  Lg4? niet gaat. Na 24-Tf6! Ldl 25-Tg6 Tfl 26· 
Kfl-Lc2 27-Te6 ziet men, dat zwarts voordeeltje volkomen verknoeit zou 
zijn geweest .• 

23: • • •  Ph5 24: TjîS� TfS 25: T:f'S Kf8 26: Ldl... na 26-g3 
had een�oudig· Ke7, d8 en c7, met daarop Ph5 f6 es d6 en De8 k111nnen volgen. 
(Zo de druk op de witt� stelling optimalisere:m.d) Ook 26-Lg3 ware 
ewentueel wel interessant geweest.. (HGiewel zwart wel veel bet.er staat). ' 

26: • •• Pf4 27.t De2.?Mooht hij ook. de wens gehad hebben, deze partij te 
bekorten, een goede zet. A\nders was 27-Dbl meer van pas gekomen. 
NUi ma: 21: • • • •  La4Z gooide hij het b1ijltje erbij neer. De stijl waarmee 
Viezer in deze partij Spatsies in z.Utchtdwang bracht, deed mij in de verte 
demkel!ll aan de beroemde zuchtdwangpartij tussen Neem·z 'nfiets, en Chemisch 
uit JBradem.-Braden. 

Peecilej;ee:. 



lian onze internationale b.uite:m:dienstmedewerker 
h 

De match Karpoivr-Kasparov geeft als algemeen beeld te zien dat winnen met 
zwart op wereldniVJeau tot de uitzonderingen behoort. · To,t no1g to1e (Na acht 
partijelá:) krijg ik oelt die i:ndruk, dat Karpov met zwart zij;i partijen iets 
vlm·tte:ir" in evenwicllnt liJJeeft weten te trekken. (Behalve de 2e partij). 
De kans op een overval, zoals die in de eerste partij plaatsvond, is, 4enk 
ik, k]ein, maar laten we er het beste van blijven hopen (voor Kasparo'V')!. 
De eerste partij: 
Daar u deze allemaal na:lmurlijk a1 hebt gespeeld, geven we alleen een korte 
nota.tie. 
JL. àl4 P:f& 3. Pc} LM 
2·. c4 e6, 4-·• P:f'3 c5 

Andere VJarianten: 
4 • • • 0-0 5Db3 c5 ,.dxc5 Pa6 7. Ld2 I>e.1' s. e3· Pc5· 9. De2 b6 10. Le2 Lb7, 
met. geJlijke kansem. (Filip-Fisclmer, Curacao 1962) eindigde �emise. 

5 .Lg5 o5 6. d5 b.S.!? was Ko�tsno j-Larse:n (Sous se. 1967) . 
Na 1. e3 Lb7 8. d6 Da5 9." L:f6 g:f6 ]L(). Pd2 l O·nt

e.tond. een imgewikkelde st.elli:m.g, die· kert.sno�; i:n 'n gewonne:m. partij omzett;e! 
4 • • •  b6 5. L�5 JLb7 6 •. e.3 lil.61 7. Lh4 o5 met geJLijke kansen (Kortsnoj-Kluger, ��ijJla JL965J. 

i� g? , 
· 

' ) d5 ed5 6. cd5 d 7/.e3 0,-Q a. Ld3 PciJ.5 9. Lh7 Kh71 10. Dd5 KgS . 
l.L. 0 -0 Lc3 ll. be3. Po(i l} e4 Kornej-Pa:rrnis. "65. is iet:s beter voor· wit. 

5jil';\• ,,. PeK�•'? 1 -· ••• • " �· 

In comb·inatie met de volgencl.e zet: niet goed!' Kortsmoj spee·lèle in Tillmrg 
tegen Tim.man 5 • • •  b6 . Na 6. Lg2 Lb7 71. d5; ed5 B. Ph4 Pe4 9. Le4 Lc3 
H>. me3 ëfe.f. 11'• DdEi D:ff6 stond hij heel: geedt 51 • •• ccî4 6 Dd4- Pe6: 7 Dd3 is 
minder duideli3k en e». Pd4 pe4.!: :met: zo min: (bv. 1. Dd 3 Da5 a. Pb3? D:f5.� 
8. Pe2 Lc3) · 

,._ Dd3 . Da�?' · 

6 • • • .  ed4,. 7/. Dd4 Le' a. be3 W6 ziêt er aardig uit voor zwart" 7. Pd4 Da5i 

leidt via zetvierwisseling tot de eerdergenoemde varia111.t. Ik heb het. gevoel 
dat Karpov zich hier wel erg vergist moet hebben. Maar theorie is mij vanaf 
hier ook niet meer b:eke:mdl' 
7i. De4 :Le� 91. Pd2 Pb6: 
8. J1<i2 Pd2 JLO. do5 Andere viariant: 

10. d5· Db2. 11 Tbl D • •  12 De5 f6 
]3. Do7? Pa5! is :m.atu.urlijk slechtl 

lOJ. • • •  Db2 f? 10·, • •  Dc5 is de enige 
zet! 

� 11. !llbJJ. ,De} ll. • • • Da2 12 De5 ziet er somber uit 
. 12 • •  f6 13. Do3 Da4(a6) 14 Lg2:. 

De rest van de partij behoeft als enig cornirentaar dat Kasparov het verder 
�Vakkundig)! heeft uitgeschoven. Vol1edigheidshalve nog de rest van de partij. 

Jl2. Dtifl3 1ld3 22. Ke3 d5 32. fel fbdî 
13. ed::; Pa6 23;. Cd6 Tlitc8 33. a5 g5 
Jl4'o d4 !fbS 24 • Kd3 Td6 34. hg5 !llg5 
15. Lg2 Ke7 25. �a4 b5 �5. g4 h5 
16;. Ke2 T.d8 26. cb5 Tb8 }6. b6 ab6 
17. Pe4- h6 27. Tb4 Lb7 37: • ab6· Tbiî 
IB. Pd6: Pc6 28. Lb7 Tb7 38. Tc5 f5 
191" Tb4 Pet 29!. e4 Ke7 39. gh5 Th5 
20. Pe8 Ke8 30. 1!D4 h6� 40. Kc4 Tb.B 
21. !fb\lL La6 31. f3 �d5 41. Kb5· Ta8. Afgebroken 

Opgegeven 
Peeà:ejee··-



1/ 

1953-1954 
1954-1955 
1955-1956 
1956-1957 
1957-1958 
1958-1959 
1959-1960 
1960-1961 
1961-1962 
1962-1963 
1963-1964 
1964-1965 
1965-1966 
1966-1967 
1967-1968 
1968�1969 
1969-1970 
1970-1971 
1971-1972 
1972-1973 
1973-1974 
1974-1975 
1975-1976 
1976-1977 
1977-1978 
1978-1979 
1979-1980 
1980-1981 
1981-1982 
1982-1983 
1983-1984 
1984-1985 
f'J(J� ... IC)fJ b 

Clubkampioenen en de nummers 2 en 3, sedert 1954 

1' 
Broerema 1'. 
Brabbel J1 • 

Baas .1• R. 
Galdschmeding J1 .J1. 
Barendregt M • 

Barendregt J1. 
Zuidema R. 
Zuidema r.\. 
Van 't Riet J • 

Veer W. N. 
Schippers H. G. 
Schippers J1. G. 
Van der Vos M.7. 
Eijgenbrood W. 
Van der Spek 1 · 

Vonk 'J'.G. 
Vlasbloem C. 
S111art M. 
Eijgenbrood jr W. H. 
Sewrajsingh G. S. S. 
Sewraj singh G. S. S • 

Sewrajsingh G. S. 5. 
Brcersen 1·� 
Braersen �, 
Roos R. 
Ignacia 0. fl. 
Ignacia 0, f1 • 

Ignacia 0, A, 
Ignacia O. f), 
Ignacia 0 . R • 

Ignacia 0, A. 
Van het Kaar R .J1 . 
Wi.ldsc..U A . M . 

Brabbel 

Jonkers 

De Graaf 

Baas 

Van Steden 

Broersma 
De Graaf 

Vonk 

Vonk 

Vank 

Van •t Riet 

Pam 

Van der Spek 

Vonk 
Vonk 

De Beus 

Sewrajsin§h 

Eijgenbromd jr 

Arp 

Eijgenbrood jr 

Van Hulst 

Van Gijzen 

Harish 

Nusink, A. 
Broer sen 

Roes 

Pijpers 

Petersma 

Van 't Kaar 

De l'Ecluse 

Van 't Kaar 

De l'Ecluse 

' '-J 

Schensema 

Couprie 

Goldschmeding 

De Graaf 

Brmersma 

Van Steden 

Ferwerd& 

ferwerda 

ferwarda 

Van 't Riet 

Van Staden 

Pomp 

Van 't Riet 

ferwerda 

Van 't Riet 

Van der Spek 

Eijgenmrood jr 

Van •t Riet 

Sewrajsingh 

Swart 

Van Gijzen 

Nusink, A. 

Sewrajsingh 

Roos 

Ignacia 

Pijpers 

Petersma 

Nielen 

Lei jen 

Petersma 

Da Vos, c. 
Wildschut 



óaiesa 1- A'veen 1, 4-1, 1-10-1985. 

Marco Vervoort 1 
Diederik v. Rappardl 
Elwin Osterwald 1 
Paul Swirc 1 
Maurice Swirc 0 

Verleden jaar verloor Cl met liefst 5-0 van A'veen 1, 
we speelden toen met Marco, Diederik, Joost; Bruno en 
Elwin. 
Alleen Joost en Bruno zijn er niet meer bij, daar ze 
net te oud zijn geworden voor de jeugd. Dat was een 
dreun van jewelste. A'veen werd toch net� kampioen 

van A'dam. Terwijl Caissa net niet degradeerde. 
Hoe anders is de toestand nu! Caissa speelt in praktisch dezelfde opstelling, 
terwijl A'veen een totaal ander eerste team heeft. Niet sterker geworden, 
maar danig verzwakt. De meeste topjeugdclubs van A'dam kampen elk jaar met 
een grote leegloop of de jeugd is te oud geworden. Caissa heeft daazj_beduidend 
minder last van. · 

Marco speelde zeer gedegen.Zowel pr�ktisch als theoretisch is hij erg sterk 
voor zijn leeftijd. Een toekomstig eerste tiental-speler van Caissa zie 
ik zeker in hem! 
Diederik had wat mazzel, Diederik speelt goed, maar de zenuwen zijn hem vaak 
de baas. Is niet erg; hoe meer ervaring je opdoet hoe beter. 
Elwin kon zijn eerste externe wedstrijd in een goede en gedegen stijl. 
Een bepaalde stanä deed hij 5 zetten precies zo als een topspeler het gedaan 
zou hebben. Alleen wat serieuzer worden en liefs� elke keer noteren! 
Paul komt na al die jaren dat hij lid is van Caissa eindelijk los. Voor het 

":rst heeft hij een vaste plaats in het eerste. Hij heeft ons niet beschaamd. 
Gewoon een terechte overwinning! 
Dan Maurice, ook al. jaren lid van de jeugd-afdeling. Maurice is de oudere 
broer van Paul. Ik heb een gesprek met hem gehad, omdat hij naar de redenen 
vroeg waarom z'n broer wel en hij niet opgesteld werd als vaste eerste speler. 
Mijn antwoord was gewoon; de beste speelt, net als bij Ajax, als een speler 
niet in vorm is wordt hij gepasseerd. Zo is het ook bij Caissa. Maurice, je 
speelt goed, maar ook te zenuwaohtig, daarom maak je veel fouten. 
En dat ene punt kan de club heel wat schelen. We moeten nu eenmaal het 
sterkste team opstellen! Keihard misschien1maar wel waar! 

Bert Wijchgel 

Eindstand' kleine comEetitie na 4 ronden: 

GROEP I GROEP 11 

1. Marco 8 1. Patrick 
�t r--, Diederik 6 2. Johan ':.--2 Ruben 6, 3. Robbert R. 5i 

4. Serge 5 4 .  Arjen o. 5 
5. Paul 4i 5. Maarten 4 
6. Bruno 4i 6. Boris 4 
7:. Elwin 4� 1 • 

. Brendan 4 
8. Jonathan 4 8. Jofke 3 
9. Erik 4 9. Rogier 2-k 

10. Joost .3i 10. Arjen v. 2 
ll. Maurice 3 11. Andre 2 
12. Melle 3 12. Thomas 2 
13. Jochem 2 13. Margje 1 
14 . Teun 2 14. Inez 1 
15. David 0 15. Robbert D. 0 

In de eerste groep geen echte verrassing.Marco ongeslagen eerste, gefelici
teerd. Diederik 2e,ook heel goed, maar vooral Ruben verrast ons. Misschien 
toch een speler voor he·t eerste jeugdteam! Wie weet? · 

· 

Erik viel wat tegen. Ja1de overgang naar de middelbare school valt ook niet 
mee! Jonathan handhaafde zich makkelijk in dit milieu. 
In groep 2 ook geen echte verrassing. Patrick eerste)maar met Johan als 
goede tweede gedeeld met Robbert. · 

Arjen Oosterbaan zien we ook in de kop�roep,net als Maarten. Nieuweling 
15 



Boris is mooi op een z es de plaats geë i ndigd . Net als Brendan . Arjen V. 
kan t och echt b et er; i ets je s erieuzer worden Arjen! Margje heeft maar 
éénjpunt , maar z e  is oo k een keer z i ek geweest , terwi jl Inez ook maar 
één keer is gewees t .  
Patri ck speelt d e  ni euwe ronde in  de eers t e  groep, terwi jl David helaas 
i n  d e  tweede groep speelt .  

Bert Wi j c hgel 

COMMENTAAR OP DE STAND ( na de 4e ro nde): 

Opkomst 15 mam/vrou.w. Volgens de weds t ri jdleider een rustige ronde . 
( R .  R .  d us ,  en geen ll. B .  ( = b eesten bo,e1 ) )'. 
Als ik dit commentaar s c hri jf, is d e  5 e  ronde vol op in b eweging en kan 

( 

de stand hel emaal door elkaar gehutseld zi jn, dus geef ik maar een globaal 
overz iclIDt . I n  d e  bovenst e  regio nen de gro0tste verras sing.  Dr. Ha mmes op �, 
de 4e plaats ! de Doe .  is net al s zi jn gro t e  schaakvri end Lo uis zoon miss chi en 
niet een vaE. de jongst e  meer, maar agres s i e  op  het s chaakb ord hebb en ze 
be ide:n. nC111g. (.Boz e  ta ngen b eweren dat ze s chaakl es hebben van Oscar Ignacia, 
die natuurlijk in een deuk ligt als de do e .  of Leo kampioen van de clup 
wo rdt]. Leuw o p  de lle plaats heeft s node  plannen. "Die b eker moet maa:rr 
eems een k eer in  de G erard Terb orgstraat komen" z ei hi j s  (Daar woont die 
eigenwi jze b ril nat uurl i j k.) Wolt ers i s  o ok zo ' n  ni euwe ster aan het firma
men"to Prima! Van Ammer·s op 19 " Dit jaar de nieuwe teamleider van het tweede 
t ea m. Do e het b eter als je voorganger ( Bert) ( I n klei ne letters graag) .  
Go ed b ert , red. ) Ject nne Po,tters met ee:m. 10 0 pro cent score op nr . 41 . Kelli
rigJ keurig! Ja, menig kerel zal zic h  nog verslikken in J eanne. Vl�g op nr. 
66 d oet het rustig aaia;. Haastige spoed, z elden go ed, denk j1e dan maar. 
Ku.i per en Verhoeven o p  de 68 e en 69 e plaats . Z i j:n dat ni et twee j enever
merken? Reclame mo et echt uit het clubhlaadj.e geweerd wo rdem, ho or! Stel 
j e  voor dat mi nister lBXinkman lid van de club wo rdt l ( ja, stel je vo or, z eg .  
red. ) Wi j chgel op  nr. 78 mikt alvast op het zomerkampioens chap. Een voo ruit
z i ende bli k  is mo oit weg, nietwaar? (Mo et je nog wel van een redactielid 
verliezen , B ert! )  Grünbauer maakt ook al geen aanstalten om parti jen t e  
winn en. De zomerka mpi oens chaps koort s slaat am zic h  heen. Dat gaat st raks 
nog d rin(k) g en wo rden om die laats t e  plaats te b ereiken. 

Bert 
• L 
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N D 
1,.i .:;1. n  S t e e n  i s  
C . d e t)o s  
F'e t e• r· s.ma 
V o s  S . d e 
,... . 
·=·m 1 t 
Le u v,1 

T e e• 
Nu s i n �� 
M•J :. i n �:: 

M 
A 

V e n  d e  r· b o s c  h 
!:H e r r e n b u r· g  
Sp e l b r· i n k 
dr? 1 � E r.: l u ':. e  
Z o n j e e  
Hemm e -:. 
R o o s  
Bu l t 
1�1 j 1 dsc: h u t  
Ka.m p h u i j =· 
J o n �� m a. n  
H o e s t h crf f 
N i e l  e n  
M a n u r· i 
U i  t e r·vJ i .j J.-: 
P . d e .Jein g 
O om e n ':. 
f<n C•p 
1\) 0 Me u r· �-; 
Pa.u 1 j s. 
?:1 • D e k: e• n  
A .  B a.c h 
l..·J c• l t e r" '::. 
Br a. a c �<. 
D r o-:. t 
L e •,i i a t h an 
ki . Cor· n e  l i s :. e n  
..... . Z !l.J e t 
v . h .  K a. a r  
Me i j e r  
I.} - S t e de n 
E i  s=. e =· 
Nobe l 
Ba. r· e n  dr· 12 g t 
:\,, Il D a a l e n  
�} " Amm e r s  
Mc1 l  J em a  
t) J u g  
B er s  
v a n �( ] e e f  
B i<. l d e r  
R o e =-
G <:i. l e k c• p  

1 20 6  
1 1 5 1 
1 1 4 6 
1 1 2 9 
1 1 1 8  

1 1 0 7  
1 0 7 8  
1 0 7 5  
1 0 �. 1 
1 0 4 7 
1 0 2 1  
1 0 1 7  
1 0 0 1  
1 0 0 0  

$' 78 
974 
94 5 
9 4 2 
924 
923 
·? 1 7 
9 1 1 
'7' 0 ,5 
859 
r-r e -, Cr ._1 .:;:. 

8 4 2  
E: 4 2  
836 
::: 2 ·a  
827 
:::: 1. 5 
8 1 0 
7 95 

7 8 9  
7 8 3  
7 8 2  
78 1 
7 75 
7 7 2  
7 7 1  
?é. 7  
7 6 0  
?5é· 
7 4 0  
734 
73 1 
7 2 (: 
723 
722 
7 1 6 
7 0 5 
,5 9g 

1 5 3 B r· a a f  6 7 5  

1 54 1\.1 a H u l s t 673 
1 5 5  H .  C o r· n e  1 i S ':- €'  n L ,f' L ._1 è1 ....:• 

1 5 ,5 de· .J .r.-1 g e r· ... 1t.4 
1 5 7 k'. u ;."p e r· 6 5 0  
1 5 8 Ge b h <:1 r· d  ,5 35 

1 5 9  l) e r· =· t: r· a e  t e n  ,• .-, .-, i!,\ .� .i:. 

1 6 0  .J .::i, s.p 1: r s  ' .'.5 0 4  
1 6 1  :=; c h u  u r·m a n é.0 3 
1 62 R i j l< e  6 0 1 
1 6 3  M u Q 5 '7' B  
1 6 4  A u e  5 8 7  
1 ·6 5  P o t  t e r· s  586 

1 6 6  1/ . B.:i. t e n b u r· g  58 .1 

1 6 7  D i  d� ·:;:, ( 2 0 )  5 7 •;;• 
1 6 8  v . S c h i e  5 7 é· 

1 , ,.., (':.1 .,. N e i d i g  5 7 6  
1 ? O  8 i 1 d e r· b e e k  5 6 5  
1 7 1  Sc h i: -f f e r· 5 5 S:' 
1 72 H o o g e n b o c:im 5 4 7  
1 73 \.) ] .am i n  g 5 4 5  

1 7 4  l< l  i p h u i s  5 4 4 
1 7 5  1v1 • d • P o u i1,1 5 2 5  
1 76 d e  t)r· i e s  524 
1 77 p . D e f.": e n  5 1  .::, 

1 78 F l  i n k: e r t 5 1 4 

1 7 9  l.J i j  o: h g e  1 5 0 1 
l 8 0  v .  B e· u z e  l< c•m 483 
1 8 1  ,J .  d t? .J o n g 4 6 2  

1 82 l·J . B a c h  4 5 9  
1 83 V e r· h o e v e n  4 5 3  
1 84 R i  n gm a  4 5 3  
1 8 5  L o u  i �- z oon 4 4 :::: 
1 8 6  H u <:t n g 4:34 
1 8 7  Sp e e l m a n  4 32 

' 
1 88 Le i j e n 4 1 9  
1 89 Ku r k  4 1 8 

1 9 0  K n e c h t 4 1 2  

1 9 1  Or· a n .J e ( 35 )  40 7 
1 92 Gr· u e n  b ,':I U  e r· 4 0 5  

1 '?3 v • R i j k om 3 7 0  

l 94 S a n d e r· ·:. 3 6 0  

1 '7'5 G o u l d 34f: 
1 '7'6 d e  W i  l d e  ( 2 7 )  337 
1 Q""' ,• l B u y s 3 2 4  
1 98 B osm a n 3 2 1  
1 9 9  So: h o o n ew i 1 l €' ::::o o 
1 1 0 0 De e g e 292 
1 1 0 1 B u :r" �. e r d 2 7 0  

1 0 2 l< e r s 264 
1 0 3 A a  1 d e- 1� i n k  260 
1 0 4 de t)r e e z e  2 5 6  
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