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Wat lang, deze keer, heeft u op uw courant moeten 
wachten. Daar uw redacteur het nogal druk heeft, 
kon hij deze keer wat minder jagen op de gebruike
lijk moeizaam loskomends verslagen, zodat hij half 
januari zonder kopij zat. Maar welaan, kopij is 
binnen, behoudens enkele verslagen, voldoende. Dus
danig veel, zodat er een vette krant van de pers is 
kunnen rollen. 
Er is trouwens nogal wat gebeurd. Bijvoorbeeld: de 
heer Van Hulst werd driekwart eeuw, maar daarvoor . 
ha� hij dan ook 75 jaar niet gerookt. Robert van 1t 
Kaar, playing captain van Caissa 1, investeerde 20 
uur analyse in de ten tweede male afgebroken partij 
van Manur.i ( Zie verslag. ), om zodoende de volle 
buit van deze wedstrijd binnen te halen. De partij 
was van cruciaal belang voor het eerste tiental. Het 
stüdieachtige eindspel dat Manuri na rond 70 zetten 
op het bord had was theoretisch gewonnen, maar dat 
diende in de praktijk nog 1even1 bewezen te worden. 
Robert vond de winstgang. Ook bij het sterkst moge
lijke tegenspel van de TAL-speler kon wit (Manuri ) 
binnen de marge van de zogenaamde 50-zetten-regel 
winnen. Daartoe werd bij Budi M. thuis een seance 
georganiseerd. In aanwezigheid van Han de l'Ecluse 
werd M., die zijn hulpvaardige gasten op een Bami
schotel, bokkepootjes en whisky tracteerde, gehyp
notiseerd en de winstvoering ingeprent. Vierentwin
tig uur later won M. inderdaad. Dolgelukkig als een 
kind arriveerde hij onder begeleiding van Robert• 
die hem ook die bijzondero avond had vergezeld, op 
de club, waar hij met behulp van pils menigeen in 
zijn roestoestand wenste te laten delen. 
Verder in dit blad: sen Chinese (schaak )les en • • • •  

ach, leest u verder zelf maar. Veel plezier. 

lleh wtl hht"1.-. Mf _.._ fK"1...,4 tl .., ,.." •tJ" ...,.... 
..,.,,...... ........ uktf'411Jlt &e.1•1"1" ,"•......,tl,. 

KOLOFON 
Caissanieuws is het maand
blad van de s.v. Caissa. 

Wedstrijdleider: 
Fraris Oran j e, Lindegracht 80, 
Amsterdam. Tel 277017. 
Wedstrijdleidster extern: 

Paüia Deken. 
Gironummer: 
4602882 t.n.v. SV Caissa, 

Amsterdam. 
Clublokaal: 

Oranjehuis, v. Ostadestraat 
153. Tel:. 62391.7. 
Redaktie: 
Willem Grf.tnbaue�. 
Hoo.fdredaktie: 
Vacant. 
Redaktieadres: 

Wildema.JD. 6 ha, 1068 BJ Am.ater 
dam-Osdorpo fel: 197684. 

Vaste medewerkers: 

Y. Yoghurt, 
:a. W i jchgel. 

OPROEP 

Inleverdatum kopi j voor· het 
volgende nummer: 

SNELLER! 

: 1 

1 
• 1 



A G E ND A  

Bondscompetitie Caissa 1 (asp. ) - Amstel 1 (asp. ) 4 februari 
TAL 9 - Caissa 6 4 fsbrw1ri 
Caissa 1 -Desisco WG M 3 11 februari 
Caissa 4 -De Raadsheer 2 11 februari 
Caissa 5 - ENPS 2 18 februari 
vu 1 - Caissa 2 20 februari 
TAL 5 - Caissa 3 25 februari 

DOS 1 (asp. ) - Caissa 1 (asp. ) 3 maart 
Caissa 6 - Maccabi 2 4 maart 
ME MO 2 - Caissa 1 11 maart 
Caissa 4 -Donner 1 11 maart 
Caissa 5 - OOI 2 18 maart 
Nieuwendam 2 - Caissa 2 24 maart 

Intern Ronde 19 4 februari 
Ronde 20 11 februari 
Ronde 21 18 februari 
Ronde 22 25 februari 
Ronde 23 4 maart 
Ronde 24 11 maart 
Ronde 25 18 maart 
Snelschaakkarnpioenschap (voorrondes ) 25 maart 
Snelschaakkernpioenschap (finalerondes ) l april 
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Mededelingen van het bestuur 

Het ledental van onze vereniging is de laatste maanden constant gebleven. We 

hebben Jeanne Potters, Isabelle Schuurman en Sterrenburg al enige tijd geleden 

ingeschreven, alsmede een paar jeugdleden. Opnieuw een welkom aan Peter Hofman 

en Marcel Manoehoetoe, terug van weg geweest. Aan de andere kant zijn van de 

spelerslijst Aalderink, Van Rijkom en Kers geschrapt, omdat we al maanden niets 

van deze heren hebben gehoord. We zijn nu over de helft van de interne competi

tie en de ranglijst is niet zonder verrassingen. We hopen dat u allen met de 

nodige interesse een en ander blijft volgen. 

Wanneer deze clubkrant in uw bus zal vallen, is de match tussen Timman en 

Joesoepov misschien al ge�indigd, en wel met een nederlaag van onze landgenoot. 

Is de strijd noG gaande - en wie hoopt tegen beter weten in niet op een verlen

ging van vier partijen - , dan kunt u zowel in café De Klepel (waar Memo-speler 

Pieter Melford voor deskundig commentaar zorgt) als schaakhuis Gambit de kan

didatenmatch via teletekst op beeldscherm volgen. In het laatstgenoemde lokaal 

bewijst Aran KBhler telkenmale zijn didactische gaven en ge0oel voor humor döot 

de vlijmscherpe partijen te becommentariMren. 

Dames en heren, tracht u het aantal afgebroken partijen enigszins te beper

ken. Omdat we pas in mei de gelegenheid hebben weer een uitspeelavcnd in te 

lassen, wordt u verzocht afgebroken partijen in een van de schaakcaf's of 

thuis, in elk geval onderling tot een einde te brengen. Het bestuur. beraadt 

zich over kwaliteitsverbetering van ons bondsschaak . Met de teamleiders is 

overleg gaande om meer punten uit SGA-wedstr.ijden te halen en ook de kwaliteit 

van de verslaggeving te verhogen. Overwogen wordt gedurende het seizoen 1986-
1987 te werken met non-pfying captains . 

We zoeken nog steeds naar enkele goede medewerkers van Caissa Nieuws. De 

triests ervaring leert.de redactie dat bijna iedereen te lamlendig is om te 

participeren, op welke wijze dan ook. Denkt u er eens over na en meldt u zich 

bij het bestuur . 

Er is hevige trammelant binnen het bestuur van de SGA,  waar de positie v2n 

de voorzitter, de heer Van Kleef, in het geding is. Hij schijnt niet mBer tB 

handhaven. Binnenkort is er een extra gedelegeerdenvergadering , waarvan wij u 

zullen berichten. 

Tenslotte: 8en ieder wordt succes gewenst bij het klimmen op de ranglijst .  

Nog twaalf ronden. De spanning stijgt. U zij gewaarschuwd dat uw plaats op de 

eindstand (van mei aanstaande) niet automatisch de plaats in welk tiental dan 

ook zal aangeven. Hiarover later meer. Frans Oranje 
Errit Petersma 

P.s. Welkom ook voor Geert Dekker. Helaas hebben John Bult,· 
Donald Kamphuijs en André Vlug hun lidmaatschap opgezegd. 
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SCHAKEN IN CHINA 

De afgelopen zomer hebben Marcel Nielen en ik drie maanden door China 

gezworven, van het uiterste zuidoosten tot Kashgar bij de Russische en 

Pakistaanse grens, van Peking tot het Tibetaanse Lhasao Wat doen twee 

schaakfanaten om in vorm te blijven ( of te komen )? Zij spelen een miljard 

vluggertjes, bekijken enkele openingen totdat irritaties over het vermeende 

gelijk/ongelijk de overhand krijgen en leren tenslotte de plaatselijke variant 

van het schaakspel. 

10ns' schaak is in China nog weinig populairo Er is de bekende/beruchte Qi, 

die redelijk presteerde in een van de interzonale toernooien en die ooit Donner 

in een zet of twintig verpletterde. Er lopen nog wel een paar goede spelers 

rond, maar ik heb gehoord dat het aantal beoefenaars de 5000 niet overschrijdt. 

Alleen in de noordwestelijke provincie ( 'autonomous region' ) Xinjiang, waar de 

met de Turken verwante Uygurbevolking leeft, wordt 'gewoon' geschaakt. Dat kan 

te maken hebben
.

met Russische invloeden: in de jaren vijftig en ook voor de 

revolutie in China (1949) was er een levendig grensverkeer; oudere Uygurs 

spreken vaak nog Russisch. 

In het Chinese China - het China van de Han-bevolking - zie je alleen hun 

vorm van schaken. Het is tamelijk populair en zeer velen beheersen de 

spelregels. Misschien is het op dat punt te vergelijken met dammen in Nederland. 

Meestal wordt het op straat gespeeld met rondom een groepje toeschouwers: een 

papieren 'bord', houten stukken en een tempo van een drie-minuten-vluggertje. 

Marcel en ik leerden al snel de spelregels. In de trein van Canton naar Wuhan 

slaagden we er niet in een slaapplaats te bemachtigen en brachten we de nacht 

noodgedwongen door op een zogenaamde hard-seato Die term duidt precies aan 

waarom het gaat: een zitplaats waarvan je na een paar uur pijn in je rug krijgt. 

Bovendien zit je 20 uur lang met opgevouwen benen tussen rochelende Chinezen en 

dan zoek je af leiding. 

Een van de Chinese medepassagiers bezat een magnetisch zakschaakspelletje en 

ondanks communicatieproblemen hadden we de spelregels vrij gauw door. Het spel 

lijkt in de meeste opzichten sterk op ons schaak. Het moeilijkste vond ik het 

in het begin om de stukken uit elkaar te houden. Maar na drie spelletjes 

hadden wij de smaak te pakken en begon onze zegetocht over de Chinese huis-, 

tuin- en k�enschakers. Tot hun collectieve verbijstering. Misschien dat we ons 

nog eens wagen aan het schrijven van een reeks standaardwerken. 

Genoeg gepocht; over naar de regels: 
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Dit is het bord. De stukken worden op de kruis�unten van de horizontalen 
en vertikalen (klinkt beide erg rechtlijnig • • •  ) geplaatst en niet op de 
vakken. Ik heb de betreffende punten aangeduid met a t/m i horizontaal en 

. 1 t/m 9 vertikaal. 
Midden over het bord loopt een rivier (de 5e rij). De gevolgen daarvan be
handel ik verdero12. De 2 'kruisen'' of vierkanten beperken de koning en de 
twee mandarijnen {zie ook verderop) in hun bewegingen. 
Dan de stukken: . 
Op al., a9, il en i9 staan de 'torens 1'� , net als bij ons. Er is geen 
werschil •. r-1; Op bl, b9, hJ.. en h9 de paarden (strijdwagens)' . • 

Er is echter één verschil met. onze paarden; '"> ze kunnen niet over de 
01stukken heen springen. Zo kan een paard op hl niet naar a3 of c3i wanneer.· 
\ . ..__./er een stuk op -wit of zwart- op b2 staat en het kan niet naar d21wanneer 

veld cl bezet is. Het paard wordt dus geacht eerst één recht en dan één 
schuin te springen: bl-d2 kan wel,als c2 bezet is. Dit was wel even wennen 
en vooral hiermee hebben Marcel en ik de nodige vergissingen gemaakt. 
De lopers op ol,. c9, g1 en g9 stellen weinig voor. Ze bewegen zich over 
de diagonalen1maar met 2 velden tegelijk. Niet meer en niet minder. Bo
vendien mogen ze de rivier niet over. En tot overmaat van ramp zijn de 
witten .. ,?.

n de zwa:t'ten verschillend van vorm: Rood ziet er zo uit -L tr· en 
groen >.)7 ·• 1 

· Al met �· best�ijken de lopers op cl en gl dus slechts de velden cl, a3, 
c5, e3, gl, g5, en i3 
Op dl en d9, fl en f9 staan de mandarijnen. Ze mogen één vakje diagonaal 
binnen de vierhoekjbeschikken dus slechts over de velden dl, d3, e2, fl en 
f3 ( en de corresponderende velden aan de andere kant van het bord voor de 
tegenpartij") Rood is -=f--1 ; groen . ::r.· - " , , 
Op el en e9 staan, net als bij ons, de koningen. Ze mogen een stapje, maar 
alleen horizont�al en �ertikaal en binnen het beperkte vierkant. E�n bij
zonderheid nog. De koningen mogen niet op dezelfde lijn staan1zonder dat 
er andere stukken tussen staan. Zo kan de koning soms meehelpen aan de 
mat-aany�l door z �n overbuurman een aantal velden te ontn�ulien. Roodi(;p 
groen .'.t4--• ' 
De pionrunr staan op, d4, c4, e4, g4 ,. i4 en a6 ,. c6, e6 ,. g6 en i6. 
Ze gaan �n slaan recht, met ééR stapj e tegelijk, alleen naar vo-ren. Zodra 
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ze echter de rivier over zijn...,mogen ze ook opzij en de randpionnen kunnen 
dus opmarcheren naar de vijandelijke koning. Promoveren is er in China 
niet bij. Rood: ",� , Groen � • 

De interessantste en verradllljkste stukken zijn de 'wipspringers 11 zoals 
Marcel en ik ze genoemd hebben. Ze staan op b3, b6, h3 en h6. Ze gaun recht 
zoals een toren, maar ze slaan door over een stuk heen te springen, of dat 
nu rood of groen is, ook over een rechte lijn� Bijv. in beginstellingen 
kan rood vanaf b3 over b6 meteen het paard op b8 slaan. Rood en groen zien 
er voor de verandering weer eens hetzelfde uiit: .,.... r-'J 

1 I -
Het doel is hetzelfde als bij ons: het 'bemattel!l.1 van de vijandelijke koning. 
In de praktijk bleek dat erg moeilijk te zijn -maar dat is natuurlijk een ge
b:rrek aan techniek. De torens lijken ons het sterkst, gevolgd door de wipsprin
gers (W), op hun beurt gevolgt door de paarden (P)" 
Een veel gespeelde opening: 1: Wh3-e3 Wh6-e6, de wipspringers worden in stelling gebracht tegen de 

2: Pbl-c3 koningen. 
2: Pbl-c3, dekt e4, en maakt de b-lijn vrij voor de toren" 
2: • G • • • ·  Ph9-g6 Dekt e5 en opent de h-lijnw 
3: Tal-bl Ti9-h9. 

Laten we ons verder maar bij gewoon schaken houden; dat is al moeilijk 
genoeg. 

1. F. de Wilde 
2. c. de Vos 
3. G.M. Nusink 
4. J. Leijen 
5. R. Roos 
6. WoG. Galekop 

J.G. Uiterwijk 
M. Leuw 

7. 
8. 
9. A. Knop 

10. K. Tea 

i 
0 
0 
i (O?) 
i 
1 
1 
i 
1 
0 

(o.p. ) 

Shi-She (bedankt voor de aandacht ) 
Robert van het Kaar 

Dit keer niet zo'n uitgebreid verslag 
vanwege drukke werkzaamheden van onder
getekende. Nieuw West was zozeer ge
brand op een overwinning,dat niets hen 
te ver ging. Het betrof de partijen va( 
A. Knop en J. Leijen. Knop wist zijn 
tegenstander in zodanige tijdnood te 
brengen,dat deze niet meer noteerde. 
De Nieuw West-schaker ging door zijn 
vlag en gaf te kennen de �artij op te 
geven. Toen het wedstrijd....:verloop een 

minder gunstige wending nam voor de gasthere1!cwam de wedstrijdleider op 
het lumineuze idee om aan het einde van de avond protest aan te tekenen 
vanwege het feit dat Knop ook enkele zetten niet had genoteerd. Da.t dat 
direct na afloop van de partij dient te geschi.eden was hun ontgaan. 
Een tweede incident betrof de potremise afgebroken partij van J. Leijen, 
die met zijn tegenstander was overeengekomen dat deze hem zou bellen. 
Wie schetst onze verbazing dat hij de sportuitslagen in het Parool de 
uitslag 5i-4i voor Nieuw-West stond vermeld. 
Dit muisje krijgt dus nog een staartje, want dat zou betekenen dat deze 
partij voor ons verloren zou zijn, terwijl een remise een 5-5 uitslag 
zou betekenen. Wordt dus vervolgd. 

- . .  - -

Piet van Ammers 

ó 



Oaissa 1 - Fischer Z 1, , 26 nov. 1985, 3-7_ 

1. R. v.h. Kaar 
2. v. Steenis 
3. H. de l'Ecluse 
4. Spe:l brink 
5. Wildschut 
6. Kamphuis 
7. Nielen 
8. O, de Vos 
9. A. Nusink 

10. Manuri 

0 
0 
0 
0 
i 
0 
i 
1 
0 
1 

(li uit 3) (1 uit 3 ) 
(1 uit 3 ) 
(2 uit 3 l 
(2 uit 3 
(1 uit � .·• 
( 2 uit 3 ) 
(1 uit 1 ) 
(0 uit 1 ) 
(2 uit 3 ) 

F Z 1 bleek te sterk voor ons eerste 
Vorig jaar behaalden we onder de 
dakbalken van H'88 nog een verdien
stelijk 5-5 resultaat, waardoor 
Amstelveen net wel en F Z net niet 
promoveerde. Dit keer stonden we in 
het begin al met de rug tegen de 
muur. Dat gold zeker voor onder
getekende - met de Se rij als muur
met als gevolg dat ik niet veel te 
vertellen heb over de andere par

tij en. Daarvan werden er overigens maar vijf in eerste zitting beslist. 
Han en ik kwamen er eigenlijk niet aan te pas deze keer. Rob Wildschut hield 
voormalig Nederlands kampioene Hanneke van Parreren op remise. Invaller 
Nusink A. verloor1terwijl zijn collega ClemenSde Vos een vol punt noteerde. 
Van de vijf resterende partijen werden er uiteindelijk twee nog een keer· 
afgebroken. Aan strijdlust geen gebrek! Kamphuys stond verloren, probeerde 
nog wel wat, maar redde het niet. Joost van Steenis hield het na de tweede 
keer afbreken voor gezien. Marcel Nielen slaagde er net niet in een toren
eindspel met pion meer (4 tegen 3 op één vleugel) te winnen! De meest 
bloedstollende partij speelde ))jon Spel brink. De afgebroken stelling zat 
vol grappen, maar niet vol genoeg en in tweede zitting ging ))jo.n door de 
vlag. De mooiste prestatie kwam· dit keer op naam van Manuri. Het kostte. 
hem wel drie speelavonden en veel analyseren, maar de subtiele manoeuvrès 
zorgden tenslotte wel voor het punt dat de uitslag iets minder ondraaglijk 
maakte • Als u dit onder ogen krijgt zit de wedstrijd tegen Tal 2 er al 
w er op. Hoewel er na het bovenstaande deb�cle nog ggen man overboord is -
de eerste vier plaatsen geven recht op promotie - moet er dit keer gewon
nen worden, vooral omdat we nog twee zware wedstrijden voor de boeg hebben, 
tegen Memo 2 en Desisco WGM 3. 
Bovenstaand de scores tegen FZ en de persoonlijke resultaten na drie 
wedstrijden. 
Resultaten van diegenen die tegen FZ niet speelden: J. Bult i uit.2, 

Petersma 1 uit 2. 

R. v.h. Kaar 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
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_Q_ai_�_�a 
. . .i:r:i __ q._e. __ §GA_:_� 

Caissa - DOS, 2i- li 

1 v. :ij. Kaar 0 - 1 
2.Spelbrink 1 - 0 
3.de l'Ecluse i - i 
4.N1elen 1 - 0 

Oaissa - Pegasus, 4 

1. v.h. Kaar 1 
2. v. Steenis 1 
3. de l'Ecluse 1 
4. Spel brink 1 

- 0 

- 0 
- 0 
- 0 
- 0 

De SGA-cup wordt betwi.st doçir 4-tallen, één van elke vereniging uit de 
Amsterdamse schaakbond. De afgelopen twee jaar mocht Amstelveen de beker 
mee naar huis nemen; nu zijn ze uitgeschakeld door 2e klasser onderbond 
Abcoude. Het is net als met de KNVB-beker : de arrogant'e van op papier 
superieure teams wordt nogal eens afgestraft door de "zaterdagamateurs 
ult de provincie". Ook Oaissa is de afgelopen jaren al enkele malen gewipt 
door teams die je met 4-0 zou moeten inmaken. 
Ook dit jaar dreigden we in de le ronde al uit de boot te vallen tegen.2e 
klasser DOS. Ondergetekende speelde de Svesjnikov-variant van het Sicili
aans (met e7-e5), verwisselde twee zetten en stond meteen verloren. De rest 
moet dan 21 uit 3 scoren, want bij een gelijkspel geeft de uitslag aan het 
le bord de doorslag. Ge�ukkig deden Spelbrink, de l'Ecluse en Nielen hun 

'plicht: respectievelijk winst, remise en winst. Uitslag 2i-li. 



We bekerden verder. 
Tegenstander nummer 2 was KLM-Pegasus. De teamleider was zo slim geweest 
Joost v. Steenis op te stellen,want we moesten ver weg en Joost heeft 
een auto. De piloten bleken versterkt met een speler van VAS 3, maar dat 
hielp niet veel. Vanaf het begin liep alles op rolletjes en we boekten 
een klinkende 4-0 overwinningo 

R. v.h. Kaar 

::- :::::::::- --

- - - --��---

Landsmeer - Caissa 5. 21 januari 1986. 

Een weerwoord vooraf. 

Er was eens een tijd bij Caissa, dat spelers, die met een team in de bonde

competitie speelden, ruimschoots van te voren op de hoogte werden gesteld door 

hun teamleider. Maar ach, wat slaat de bitterheid om zich heen in deze met zure 

regen gevulde aardkloot. Pas op 20 januari des avonds vernam ondergetekende via 

via, dat er in Landsmeer gespeeld zou worden en • • •  ook hij, ondergRtekende werd 

verwacht. Omtrent de vervangende teamleider, die de aangestelde teamleider verving, 

werd hij ook onjuist geïnformeerd. Vandaar dat onderstn0nd verslag nou niet be

paald overloopt van informatie. 

Verslag. 

Caissa-5 heeft deze wedstrijd gewonnen. 
Wat wil Je ook als uw redactie meAspeelt 

red" 
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Tal 2 ..,. Caissa 1 

Na een Italiaanse maaltijd met zes Caisaa 1-spelers, een tramrit met lijn 1 en 

sen spannende strijd in Osdorp lijkt het eerste tiental. op een nipte 4�-5! over

winning af te stevenen. Als u dit verslag onder ogen krijgt, is de uitslag 

vrijwel zeker 5!-4� in ons voordeel. 

Het was zeker mogelijk geweest een ruimere overwinning te boeken. Twee ge

wonnen stellingen leverden uiteindelijk zelfs geen half puntje op: Han de 

l'Ecluse ' offerde' een dame, wist vervolgens met twee torens en twee lopers nog 

de nodige paniek te veroorzaken, maar staat verloren. Invaller Wes Galekop ging 

na een knap gespeeld middenspel door zijn vlag. Gelukkig sprokkelden de overige 

borden voldoende vijandelijke houtjes bijeen. Errit Petersma trof een tegen

stander die zijn stelling met bewonderenswaardige nauwgezetheid omtoverde in 

een kaartenhuis. Errit hoefde slechts enkele duwtjes te geven. Djon Spelbrink 

veroverde in de opening de op dat moment belangrijkste pion van het bord en 

schoof de partij bekwaam uit over de a-lijn en de diagonaal hB-al. Djon en ik 

hebben grote sympathie voor zwarte lopers op g7. ( Han daarentegen fianchet teert 

nooit, merkte hij zelf op. ) Clemens de Vos viel voor de tweede keer in en hand-· 

haafde zijn 100% score. De tegenstander stormde met jeugdige overmoed op Clemens' 

Pirc in onder opoffering van enkele pionika 1s. Die kwam hij in het eindspel dus 

tekort. Marcel Nielen speelde een soort Grünfeld-Indisch, liet de witte cen

trumpionnen op zich afkomen, maar slaagde er vervolgens niet in voldoende tegen

spel te ontwikkelen en verloor. Joost van Steenis speelde remise; ik denk dat 

hij het wel met me eens is dat over zijn partij niet veel interessants te ver

tellen is. Rob Wildschut had zijn dag niet. Hij behandelde het Frans niet 

hRlemaal goed en kwam er in het vervolg eigerlijk niet meer aan te pas. Manuri 

heeft de smaak van het afbreken te pakken. In een enorme schwindelpartij met 

wisselende materiaal verhoudingen veroverde hij tenslotte een loper tegen een 

pion. De partij is volkomen uit. 

Ondergetekende had een makkelijke avond. Ik kreeg Pirc tegen me en omdat veel 

Tal-spelers óf Frans 6f Pirc spelen, had ik de betreffende variant 's middags 

nog even bekeken. ·En omdat verslagen zonder partijen vaak weinig zeggen, wil ik 

voortaan uit iedere u1edstrijd minstens één partij laten zien. Ik ben zo onbe

scheiden met die van mijzelf te beginnen. 

wit: R. v.h. Kaar - zwart: J. Lubbers 
-

1. e4 g6 s. fe5: Pd5 
2. d4 Lg? 9. Pd5: Od5: 
3. Pc3 d6 10. c3 Lg4 
4. f4 Pf6 Deze opstelling heb ik uit een partij 
5. Pf 3 0-0 van Van der Sterren. In de cupwed-
6. Ld3 Pc6 strijd tegen Pegasus boekte ik er een 

Zie voor de Pirc onder andere vlotte overwinning mee. Wit heeft 
Schakend Nederland van nov. 185 ruimtevoordeel. 

7. e5 de5: 11. Oe2 Lf3: 

·
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12. gf3: 
13. Lg5 
14. b4 

e6 
Pa5 
Pc6 

De zwarte 'paardmanoeuvre' 
heeft er toe geleid dat de be
langrijkste breekzet c7-c5 
voorlopig van de baan is. Toch 
is de witte pionnenketen tame
lijk kwetsbaar.  Zwart dreigt 
met hst stukoffer Pd4: de 
witte stelling op te blazen. 
Vandaar de volgende zet. 

15. Ds4 Od7 
16. 0-0 TaeB 
17. Tadl a6 
18. Khl b5 

Zwart wil zijn paard omsrelen 
naar e7 (en eventueel f5), 
zonder pionnen op de dame
vleugel te verliezen. Wit wil 
op de koningsvleugel aanvallen. 
in dat verband was wits 17e zet 
overbodig en dus niet goed. 

19. Tgl Pe7 

Het resultaat tenslotte: 

Van het Kaar 1 
Van Steenis t 
De l'Ecluse (0) 
Spelbrink 1 
Wildschut D 

Kunnen bestuursleden schakeR??? 

20. Le7g Oe7: 
Het zwarte paard was sterker d;:it de 
witte loper op g5. Afruilen dus. 

21. Tg3 f5 
22. ef6: e. p. Tf6: (?) Geter: Df'6: 
23. Th3 Df 7 
24. Dh4 LhB 

Zwart staat al verloren. Op 
24. . . .  Tf3: volgt 25. Dh7: schaak, 
KfB. 26. Tgl en wint. 

25. Tgl e5 
26. de5: Te5: 
27. Lg6: 1 Tg6: • 

Gedwongen. 27. . . . hg6: ?B. DhB: mat • 

28. TgG: schaak Lg7 
28. . .. Dg6: 29. Tg3 was taaier. 

29. Tgl KfB 
30. Thg3 Te'.l 
31. OdB schaak TeB 
32. Dg5 Lc3: 
33. Oc5 schaak Te7 
34. Oc3: 1-0 

Robert van hst Kaar 

Niel en 0 
Galekop 0 
De Vos, c. 1 
Manuri (1) 
Peter ama l 

Bovenstaande vraag is een vraag die menig schaakliefhebber al jaren kwelt. 
Het is nl. nagenoeg onmogelijk om van bestuurleden partijen ter inzage te 
krijgen. T0ch heeft uw redactie beslag kunnen leggen op door één uwer 
bestuursleden gespeelde partij. Echter • • •  de naam ontbreekt. We zouden 
gaarne van u vernemen of het u bekend is wie en ev. wanneer deze partij 
gespeeld is. Resstte ons nog te vermelden dat het bestuurslid zwart had. 
Wit NN Zwart Bestuurslid. 

1: d2-d4 d7-d5 
2: c2-c4 c7-c6 
3 : Pbl-c·3 Pg8-f"6 
4,: Lcl-g5 Pb8-d7 
5: Pgl-f3 Dd8-a5 

6: 
7: 
8: 

Lg5-d2 
c4xd5 

Tal-cl 

Da5-c7 
o7xd5 

Dc7-d6 

Conclussie: Er ziJn dus bestuurs
leden die wat van het schaken afweten, maar ze zullen nog een hoop r:ioe
ten leren. 
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CAISSA 3 

Caissa 3 ging tegen Hst Probleem 1 totaal af. Om te beginnen verscheen Anton 

Deken niet; dus dat was meteen al een 1-0 achterstand. Door overwinningen van 

Bach, Mollema en invaller Bildsrbsek en een remise van Bos was hst om half twaalf 

- Woltsrs had verloren - toch 3t-2t voor Caissa, met vier afgebroken partijen. 

Maar wat gebeurt er een �eek later? Alle partijen gingen in tweede zitting verlo

ren: 3t-6t. �let pas 1 punt uit 3 wedstrijden is Caissa 3 rode lantaarndrager. 

Laten we in dit nieuwe jaar uit een ander vaatje tappen! 

Bord Speler Resultaat 
-

1. Venderbosch Afg. ___... 0 
2. Deken n.o. :: 0 
3. Van Steden Afg . --+  0 
4. Bach 1 
5. Balder Afg . -- 0 

CAISSA 4 

Gerard Coenraad Antonius Maria Bos, vader van 
Jens en Kjeld Oouwe-Oirk ( geboren op 16-1-186, 
met een lengte van 52 cm en een gewicht van 3. 75 
kilogram) 

.êE.E.Q. seeler Resultaat 

6. Mollema 1 
7. Mug Afg. ____.. 0 
B. Wolters 0 
9. Bos .1. 

2 

10. Bilderbesk 1 

In de historie vah Caissa 4 gebeurt iets opmerkelijks. Er most worden gespeeld 

tegen de koploper van de poule: Maccabi 1. De enige man die alleen voor de bond 

speelt, Ján Meijer, belt af. De enige die liever geen bond speelt, Frans Oranje, 

valt in. De teamleidster Paula Deken komt als non-playing captain. En om de scène 

nog prach�iger te maken koJ Maarten van Daalen als toeschouwer en blijkt dat onze 

gastheren hun borden niet kunnen vullen. Dat geeft een verhouding van 12-9 voor 

ons. Caissa 4 kan zijn weelde nauwelijks op . 

Peter Rijke heeft een vrije avond en Frans Oranje een halve, want zijn tegen� 

stander speelt tegelijkertijd in de naastgelegen zaal bij DOS een interne partij. 

Henk Bilderbeek tekent als eerste met een remise. André Vlug verliest snel, maar 

aan de andere borden breekt de strijd los. Eugène Scheffer raakt vier pionnen 

achter, maar verliest zijn koelbloedigheid niet. David Leviathan aan het eerste 

bord zit met een dame tegen twee torens en sen stuk minder te knokken. Erling 

Braaxc ontmoet ons vroegere lid Silbernberg aan het vijfde bord. En de heer Neidig 

heeft de opgave een bizarre opening ( 1. a4 • • •  2. h4 , , ,  3. Ta3 • • •  enz. ) te weer

leggen. Ikzelf moet het hebben van de tijdnood van mijn tegenstander. John Braaf 

speelt een moeilijke stelling tot het einde toe uit. Als de kruitdampen zijn 

opgetrokken, heeft Scheffer gewonnen, Leo Oomsns heeft zijn late tegenstander op 

een nul gezet en mijn vliegende keeper laat zich prachtig mat zetten. David west 

zijn stelling in gewonnen positie te krijgen, maar breekt af, evenals Neidig, John 

en Erling. In de loop van de week wordt de partij van David gewonnen gegeven Bn 

de andere remise0 We hebben Maccabi met 7-3 verslagen. Wat zijn we blij! 
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S T A N D E N 

Promotieklasse Ges. pnt. bordp. 

1. Memo 2 4 7 23 voorl. 
2. Caissa 1 4 6 2ot 
3. Fisher-Z 3 4 18 voorl. 
4._��!L��-�------�----�-��-!�-����!� 
5. Vae/ASC 2 3 4 v. 16 voorl. 
6. Tal-2 4 2 17� 
1•_M!3_m.Q. 1 ____ �- _2 __ J:.6 ___ _ 
a.. Tal 3 4 0 15 

Memo 2 -Des/Wgm 3 staat inmiddels 5-3. 
Vandaar dat we Memo maar vast dat ame 
puntje hebben toegekend. 

ae klasse c Ges. pnt. bordp. 

1. Donner 1 4 7 27-t 

��-������!-------�----�----�Q1 __ �_ 

3. Pro bleem 2 4 5 n-t 
4. Raadsheer 1 4 4 24� 
5. Caissa 4 4 4 19� 
6. Pion 3 4 2 16 

7� Ons Huis 4 2 16 ------------------------------------
a. D r: G 3 4 2 14�� 

3e klasse D Gesp. pnt.bordpnt. 

1. Pegasus 2 4 8 26 

��-�!�Lh����.!.-3_�-----�--�ot ____ 
3. Caissa 5 4 4 21 
4� OOI 2 4 4 21 
5. Isolani 3 4 4 iat 
6. Landsmeer 2 4 4 18� 
1. E N P S 2 4 3 21 

B. TDZ-2 

ltllCJOFDKLASSE 

1. Oosten-Toren 
2. Amstel-1 
3o DO S-1 
4. Landsmeer-1 
5. Amstel 2 
6. Caissa 1 - - - - - - -
7. Amstslvesn-1 

8. Îéil-1 

4 0 

J E U G 

gesp. 

5 
5 
5 
5 
5 
5 

5 
5 

15 

D 

- - - -

pnt. 

9 
8 
6 
6 
5 
4 

2 
0 

1 e klasse 8 ges. pnt. bordpnt. 

f.Vict/Landl. 1 4 8 24� voorl. 
2. N1dam 2 4 6 23 voorl. 
�.L��-�::��-3----� -----�----3�:L�:::���.!. 
4. Amstel 
5. Tal 4 
6. u s 2 - - - - -
?. Caissa 
s. vu 1 

1 

- - - -
2 

4 
3 v. 
4 -
3 

4 

Dat Herl!rert Wijchgel met 
speelt is wel te zien! 

5 22t 
2 v. 13-! 
2 18 

1 13 
0 9 

Vic/Landl. 

voorl. 
- - - --

mBe-

2e klasse C Ces. pnt. bordpnt. 

la Amroba 3 6 21 

��E��le�-!-----�-----�------!�i ______ _ 

3. N'dam 3 3 4 16t 
4. Tal 5 3 2 14 
5. Memo 4 3 2 13 
5. Pion 2 3 1 12! 
7. -���L�2�-�------�------�------!�----·----

s. Caissa 3 3 1 10� 
Siliids uw redacteur niet meer met Caissa-3 

meespeelt • • • • •  nietwaar? 

4e klasse B Ges. Pnt. bordpnt. 

1. p c 8 2 3 5 13� 
�!.-�!!!!���-�-----�--. --�---------·-!�L ____ _ 

3. Vict.Landl.3 3 
4. US 5 3 
5. Caissa 6 2 
6. Maccabi 2 2 
7. Tal 9 3 

bordpnt. 

15 
16� 
17± 
13 

12t 
_

1��- -
at 
4t 

4 
4 
1 
0 
0 

IJlberen 
12 

13�· 
13+ 

fr� 
7� 
9 



DE KL©K 
---·-

Een interessant voorwerp, de klok. Zó interessant zelfs, dat Joseph 
Iiilaydn e:r een s)lmfonie aan gew i.j d heeft. Velen hebben zich af gevraagd 
welk instrument deze componist had bedoeld, toen hij voor de eerste keer 
Die Uhr, Sy.mphonie nr 101 in d-Dur uitvoerde. En vele, vele mensen 
vragen z:ich dat nog steeds af. Maar wij, wij hoogintellegent schaakvolk, 
verheven boven de gewo· ne mensen-massa, ja wij. Wij weten dat natuurlijk 
allang, dat hij daar de schaakklok, Die Shag-Uhr, mee bedoelde, daar het 
alleen mogelijk is om voor een schaakklok een sY,nfonie te schrijven. 
Andere klokken lenen zich daar niet voor, daar ze veel te tijdgebonden 
zijn en daardoor dus ongeschikt zijn voor de klassikale kunst. 
Een schaakklok is tijdloos,, klassiek mogen we wel zeggen. (Vandaar die 
vlag!). 
Toch vraag ik mij af, of zo'n klok nou echt nodig is bij onze sport. 
Stelt u zich eens voor, dat we met voetballen -tl weet wel, die domme, 
mensen-massabevredigende sport- óók zo'n klok zouden gebruiken. 
Als Vanenburg de bal heeft, drukt de tegenpartij de klok in. De klok 
van Ajax loopt .• Als Vanenburg de bal kwijt raakt, loopt hij even naar de 

f' d�g-oU't om de klok van de tegenstander te laten lopen. En dan met de regel: 
\ ) 40 doelpunten in li uur. Valt de vlag, sta je met 39-0 voor, heb je toch 

·· , nog op tijd verloren. Hiermede dacht ik de krankzinnigheid van de klok 
voldoende te hebben aang·etoond. 
Juist de schaakspeler die veel combineerd en denkt, wordt in onze sport 
gestraft met • • •  tijd! Terwijl denken het belangrijke element in onze sport 
is. En de speler die maar wat aanrommelt, niet nadenkt en snel zet, kan al
leen maar afgestraft worden àeor een betere tegenstander, maar nimmer door 
tijd� 
Toch kan ik wel enig begrip opbrengen voor het argument, dat, indien we 
zonder klok zouden spelen, de partijen misschien wel eens te lang zouden 
kunnen gaan duren. Alleen dat indrukken. Eigenlijk zouden we 5 minuten 
extra tijd moeten krijgen, aangezien 40 maal je hand van je stuk naar het 
klokknopje ÓÓk tijd kost. Bovendien begrijp ik ook niet, dat' indien 
we toch. met zo'n maffe klok moeten·· spelen, waarom er dan geen hamertjes 
bij geleverd worden, . 
Onze klokken slaan niet -of het moest nergens op wezen-. Dat slaan, 
dat schijnen we op het bord te moeten doen. En dan die vlag. Nooit 
staat-tie op half elf . Overdenkt u het maar eens; "Schakers spelen met 
klok en vlagw. Dat lijkt vel een hoofdartikel uit De Telegraaf van Zaterdag. 

O De klok, de schaakklok is bovendien uitermate ongezond. Want denkt u 
zich eens al die tijdnoodgevallen in. Daar krijg je telkenmale alleen maar 

· 

een hoge tensie van . Gelukkig is er echter onder schakers altijd wel een 
dokter in de zaal. En als u nu dit stukje gelezen hebt, ja, dan kan ik 
u nu mededelen dat u wéér 5 minuten van uw kostbare tijd hebt verprutst. 
U had uw tijd beter door kunnen brenken met schaken. Zonder klok, uiteraard. 

Willem. 

13 (.?!) 
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Het Open Kampioenschap van de Jordaan 

Zondagavond 5 januari 1986 eindigde een van de markantste weekendtoernooien 

dat er de laatste jaren in Amsterdam is georganiseerd: het eerste Open 

Kampioenschap van de Jordaan. Het eerste, omdat er na het succes gedurende 

de sneeuwrijke dagen van dit prille jaar ongetwijfeld nieuwe afleveringen 

zullen volgen. Het toernooi was voortreffelijk voorbereid en werd ook navenant 

geleid door de ongekroonde koning van de Jordaan, Menashe Goldberg, eigenaar 

van het schaakhuis Gambit, en zijn trawanten, vazallen en bedienden. Het idee, 

zo heb ik mij laten vertellen, stamde oorspronkelijk van Karin, zijn gemalin. 

Opvallend was een aantal speciale maatregelen, op normale dagen ondenkbaar. Zo 

was het ten strengste verboden te flipperen of gebruik te maken van een andere 

geldverslindende automaat. De tafel, 362 dagen per jaar gereserveerd voor de 

zogeheten 'Jaarstand', een illuster gezelschap van iets oudere heren die 

honderden verlengde vluggertjes tegen elkaar plegen te spelen, was geofferd aan 

toernooispelers. Er was alleen muziek tijdens de pauzes. Achter de bar, waar 

extra personeel was ingeschakeld, werden gedurende de speelrondes geen sinaas

appels geperst. ( Ingewijden weten dat het apparaat doorgaans een gierend geluid 

maakt. ) Er was een bijzondere gast, een van de habitu�s van Gambit die ten 

onrechte veelal tot de niet-schakers wordt gerekend, gevraagd om een stoofschotel 

te maken. Om onduidelijke redenen werd er van de hachee, zaterdagmiddag feoste

lijk binnengedragen in twee kolossale ketels, minder gebruik gemaakt dan men 

Glgemeen verwachtte. Kortom: ondanks de hier en daar voor vier schakers wat 

klein uitgevallen tafels en de niet geheel betrouwbare stoelen was de ambiance 

ideaal. De schaakclub MEMO had voor materiaal gezorgd. 

F avoriet voor de eerste plaats was zonder twijfel de Poolse grootmeester A. 

Kuligowski, een sfynx die in Nederland woont en uitkomt voor dFl Koningsclub te 

Bergen. Andere gegadigden voor het prijzengeld waren: Leon Pliester, interna

tionaal meester en ook uitkomend voor de Koningsclub, Mark Kremer (Desisco

hoofdklasser) en Aran KHhler ( Amstelveel-hoofdklasser). Het prijzengeld was 

enigszins optimistisch gebaseerd op 40 deelnemers, maar gelukkig - daarover was 

ieder.een het eens - waren er uiteindelijk 28 inschrijvers. Met dit aantal was 

het schaakhuis zo goed 10ls vol. Er bleef zelfs nog �én tafel over, de ronde 

conversatietafel, voor wedstrijdleiding en niet-deelnemers. Ruimhartig liet 

Menashe het prijzengeld in tact. Er kwam veel publiek, maar niet te veel. De 

sfeer was uniek: de ideale combinatie van bloedigs ernst en in toom gehouden 

gezelligheid. Er waren dan ook geen incidenten. 

Na vier ronden leken de kaarten verdeeld: Mark Kramer leidde met 4 uit 4 en 

leek regelrecht naar een ongedeelde eerste plaats af te stevenen. Kuligowski 

had een half punt moeten afstaan aan de uitstekende draaiende Hans Willem Capel 

(MEMO) en had alle geluk van de wereld dat hij in de derde ronde niet ten onder 
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was gegaan tegen Rik Lith (Desisco), die zijn tegenstander door middel van 

buitengewoon geconcentreerd (en snel) spel extraordinair deed wiebelen - je zal 

tegen zo'n neuroot moeten aantreden ! - en tot twee keer toe in verblindende 

tijdnood bracht: een feest voor de omstanders. Triest genoeg verloor Lith ten 

slotte. Analyses wezen uit dat hij had kunnen winnen. Overigens; er werd 

gespeeld in een tempo van 40 zetten voor de eerste l� uur. Na de tijdcontrole 

werden de klokken een kwartier teruggezet en diende de partij te worden uitge

vluggerd. 

Helaas waren de twee CAISSA-deelnemers slecht gestart: Joost van Steenis met 

0 uit 2 en Han de l'Ecluse met l uit 2. Na vier ronden had Joost 2 uit 4 en ook 

Han herstelde zich mooi: 2l uit 4. Zaterdagavond was ook duidelijk dat twee 

MEMO-spelers hoog zouden kunnen eindigen: in de eerste plaats Taco Vrenegoor, 

de Rambo van MEMO, veelal ook tijdens zijn partijen gehuld in een indrukwekkende 

pelsjagersjas en 011erigens niet onderdoende voor een lonely Laplander die het 

per se wenst op te nemen tegen bloeddorstige dieren in de sneeuw, en in de tweede 

plaats de een tikkeltje fijner gebouwde.Capel, een der benjaminnen van Gambit, 

die, als het erop aankomt, toch veel beter kan schaken dan gokken. Over het 

noorden van Europa gesproken: in het oog springend was ook de aanwezigheid van 

de agressief schakende jongeheer Kjell Nilsen, een Noor van wie weinig bekend 

was, behalve het feit dat hij na Kerstmis Gambit frequenteerde en zijn tegen-
1 

standers met vileine recourses om zeep tracht te brengen. Zijn aanval op de 

veste van Kremer sloeg echter in het tegendeel om (3 uit 4). Tot teleurstelling 

van zijn fans was Köhler door nederlagen tegen Capel en Pliester uitgeschakeld. 

Jammer dat hij de laatste dag van het toernooi niet terugkeerde. 

Mijns inziens was de vijfde ronde de spannendste. Aan vier borden waren de 

favorieten gepaard. (Naar later bleek waren dat ook de acht man die de hoogste 

scores uit zes partijen behaalden.) Kuligowski won eindelijk weer, nadat hij het 

prestigeduel in de vierde ronde van Pliester had verloren, van E. Haak. Capel 

hield zich met zwart in een lastig ogend eindspel tegen Evert Jan Straat licht 

staande. Kremer kwam met wit na een boeiende partij tegen P liester niet verder 

dan remise, hoewel latere analyses uitwezen dat hij had kunnen winnen. Het meest 

sensationele gevecht werd op het bórd van Vrenegoor geleverd, die met wit tegen 

Nilsen gewonnen uit de opening leek te zijn gekomen. Knarsetandend zag wit dat 

de Noor de gaten kon dichten en zelfs tegenkansen kreeg. Nilsen wist zijn tegen

stander b.ovendien in vliegende tijdnood te manoeU11reren, maar Vrenegoor behield 

zijn pluspion. Op een gegeven moment had wit nog ongeveer 1t minuut voor de 

rest van de partij en Nilsen een kwartier. Er werd niet meer genoteerd. Wat er 

volgde was adembenemend en voor de argeloze kijkers nauwelijks te volgen. Met 

een voor dergelijke partijen verbazingwekkend resultaat: remise, met de vlag van 

wit op vallen. De heren werden bedankt voor het spektakel. Onze CAISSA-spelers 

wonnen beiden: Joost nu 3 uit 5 en Han 3!, n� een knappe zege op Lith. 

15 
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Bij het ingaan van de laatste ronds was de stand aan de kop als volgt: 

Mark KEemer 
Leon Pliestsr 
Taco Vrenegoor 
Han de l'Ecluse 
Evert Jan Straat 
A. Kuligowski 
Kjell Nilsen 
Hans Willem Cape! 

� 
4 

Wanneer Kremer met zwart van de Pool zou winnen, zou hij ongedeeld e erste 

worden, goed voor f 500,-. Bij een remise van Kremer zou Pliester met wit van 

Straat moeten winnen om dat bedrag + de f 2 50,- voor de tweede plaats te delen. 

Omdat ik door een stomme misrekening die zondagavond juist n�e prijsuitreiking 

in Gambit arriveerde en  de partijen niet heb kunnen volgen, moet ik hier kort 

zijno Onze Han verloor, na een gewonnen positie uit een Caro-Kann, helaas van 

de Noor. Vrenegoor won niet zonder moeite van Paul Janse. Capel versloeg onze 

Joost. Pliester kwam niet verder dan remise tegen Straat. Kramer kon het niet 

bolwerken tegen Kuligowski. Het verrassende eindresultaat was dus: z es man te 

zamen bovenaan: Capel, Vrenegoor en  Pliester (alle drie ongeslagen), Nilsen, 

Kramer en Kuligowski. Ieder ging met f 1509- onder couvert naar huis. Terwijl 

zijn lotgenoten de envelop ongezien in jas- of broekzak stopten, controleerde 

Pliester voor iedereen zichtbaar de inhoud. Je speelt voor de Koningsclub of 

niet. Juist buiten de prijzen vielen twee spelers met 4 uit 6: Straat en Haak. 

De twee dames die zich hadden ingeschreven, Annemiek Hamming en Jeanette Mulder, 

behaalden respectievelijk 0 en 2 punten. 

Tot mijn spijt heb ik de gegevens over de prijsuitreiking ook uit de tweede 

hand. Maar er moet tenminste één mooi moment zijn geweest. Frans Naerebout, 

lid van de 1Jaarstand 1 en nestor van Garnbit, overhandigde Menashe sen soort 

prijs, vanwege zijn inzet en organisatietalent. Het hoge status stelt een 

aantal zuilen voor, waarvan de middelste opaalblauwe peiler een verzilverde 

koningin torst. Na de kolos in ontvangst te hebben genomen, reageerde Menashe, 

die het beeld niet onmiddellijk in zijn armen wenste te sluiten, à tempo: "Can 

I sacrifice the queen?". Historische woorden na een zeer geslaagd schaakfestijn . 

Er schijnt nog tot in de kleine uurtjes feest te zijn gevierd. 

Errit Petersma 



0 

0 

Oosten/Toren 1 

1. Maurice Swirc 
2. Marco Vervoort 
3. Paul Swirc 
L� • Elwin Osterwald 
5. Ruben Abeling 

J E U G D 

- Caissa 1 

0 
1 
1 
0 
0 

3 - 2 

Een koude winterdag: veel wind en jammer 

genoeg tegenwind voor Caissa. Diederik ziek. 

Erik Vervoort Ziek. Ja, daar ga je dan. Snel 

twee vervangers opgeroepen: Maurice en Ruben. 

Maurice opgesteld tegen Kereltje van der Weide, 

kampioen van Nederland en Amsterdam tot 13 jaar. Gelukkig wist Maurice hier niks 

van; anders zouden de zenuwen door zijn keel hebben gegierd. Kareltje won al vlug, 

na vier � zetten, een stuk. Maar dan is Maurice op z'n sterkst. Hij bood heel taaie 

en sterke tegenstand, maar verliezen van zo'n kampioen is geen schande. 

Marco met opzet niet aan het eerste bord opgesteld, om punten te winnen. Hij 

beschaamde mij niet. Heel gedegen won hij zijn partij. Dan Paul, ziek als een hond, 

maar toch bereid om te spelen, en daar was ik heel blij om. Paul scoorde gewoon een 

vol punt. Ruben voor de tweede keer ingevallen. Hij verloor, maar heeft toch een 

goede partij gespeeld. De stand was op dat moment 2-2 en Elwins partij zou de door

slag geven. Ik had zelf goede ho6p. Elwin is per slot van rekening een van onze 

grootste talenten. Maar dat lakonieke, dat gemakkelijke, dat speelt hem elke keer 

weer p8rten. Het schaakfanatisme van een Kareltje van der Weide mist hij totaal. 

Elwin gaf zonder blikken en blozen een volle toten weg. Zijn tegenstander zei alleen: 

"Dank u wel", tot afgrijzen van de jeugdleider. van Caissa. 

Ja, zo verliezen is wel erg knullig. Dat mag echt niet meer gebeuren. Denk goed 

na, voordat je een zet doet. Het voorkomt heel veel ellende! 

Decembertoernooi 

§,r2e.E. l 
1. Diederik 6 uit 
2. Marco 5t 
3. Elwin 5 
4. Melle 3t 
5. Joost 3�· 
6. Serge 3 
7. Erik l 
B. Jonathan 0 

7 

Bert Wijchgel 

Diederik, toen nog niet ziek, won verrassend voor 

favoriet Marco. Gefeliciteerd! Elwin verdienstelijk 

derde, alleen een nederlaag tegen Marco. Joost en 

Serge stelden wat teleur. Joost verloor van Diederik, 

Melle en Elwin. Je kan toch wel wat beter! Melle met 

een remise tegen Marco had grote invloed op de rang

lijst. Erik was niet echt in goede doen. Kan iedereen 

gebeuren. Dan Jonathan. Ja, hij was toch in een te 

sterke groep ingedeeld. Hier hoorde Paul s. te spelen. Maar van een beetje tegen

stand leer je veel meer, zou ik maar zeggen, Jonathan. 

§.r2e.E. 11 
1. Paul 5! 5. Arjen 3 Paul hier eerste, maar eigenlijk 
2. Robbert R. 4 6 .  Johan 2 moest hij in groep I spelen. 
3. Ruben 3t 7. Maurice 0 
4. Teun 3 s. Wim 0 Robbert R. sterke tweede, voor 
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Ruben en Teun. Arjen met sen remise tegen Paul kwam ook goed voor de dag. Johan 

had niet echt zijn dag. (Toch geen problemen met je meisje?) Hetzelfde geldt voor 

Maurice. Ja, snelschaak maakt je zenuwachtig; dat weet ik wel. Wim kan ook maar 

moeilijk wennen aan dat vlugge geschaak, maar juist dat leert js snel na te 

denken. Maar goed: een prijsje kregen jullie toch allemaal. 

1. Patrick 
2. Boris 
3. Rogier 
4. Arjen v. 
5. Rahied 
6. Robbert D. 
7. David 
s. Brendan 

6 
6 
5 
3 
2 
l 
1 
l 

Patrick hier weer net als verleden keer eerste. 

Prima! Boris - volgens mij en nog meer Caissa-leden 

ook een talent - weer tweede. We zien hem met de 

week sterker spelen. En dan Rogier: 5 punten! 

Klasse voor iemand die eigenlijk nog niet zo lang 

op de club zit. Arjen v. met drie punten kan toch 

wel ietsje beter presteren. Rahied begint het 

snelschaken beter onder de knie te krijgen. David heeft buiten de club een ietwat 

grotere mond dan op de clubo Caissa is een schaakclub, David. Ok�, een lolletje 

is nooit wegj maar schaken is toch nummer 1. Anders kan je beter naar een karats

club gaan. Enfin, dit is geen echte kritiek, maar iets serieuzer mag het wel 

toegaan, bij ons op de clubl 

Groep A 

1. Serge 
2. Elwin 
3. Marco 
4. Diederik 
5. Paul 
6. Patrick 
7. Melle 
B. Erik 
9. Joost 
10. Jonathan 
ll. Teun 
12. Maurice 
13. Brendan 
14. Ruben 
15. Jochem 

15 
12! 
llt 

9 
9 
8 
7t 
7t 
7 
6 
5! 
4 
4 
3t 
0 

Bert Wijchgel 

HOI, ALLE MAAL f 
• 

Voor het eerste een verslag over de competitie van 

mij. Hiernaast de stand na 16 ronden. In groep A 

heeft Serge onverbiddelijk gewonnen met maar liefst 

15 uit 16. Daar achter volgt Elwin, die in deze com

petitie verrassend hoog ge�indigd is met 12i punt. 

Op de derde plaats komt de van de troon gestoten 

Marco met 11! punt. Daarna volgt Diederik met 9, 

gelijk met Paul, die ondanks het feit dat hij na de 

vierde ronde nog geen punt had toch nog hoog wist te 

eindigen. Met ��n punt verschil volgt Patrick. Dan 

komen Melle en Erik met 7t punt. Daarna een verras-

sing: Joost op de 9e plaats (!) met maar 7 punten. 

Wat een inzinking voor iemand die minstens bij de eerste 5 hoort te zitten! Vol-

gende keer beter. Dan komt Jonathan, die eerst heel hoog stond, maar na de tweede 

ronde het liet afweten. Dan volgt Teun, die na de zomervakantie helemaal af gezakt 

is naar de elfde plaats, terwijl hij anders veel hoger stond. Op de 12e plaats 

�aurice, die helaas vaak verhinderd was. Vandaar slechts 4 punten. Dan komen 

Brendan met 4 en Ruben met 3t punt. Op de laatste plaats J<Da�0mzondar punten, 

zodat hij helaas degradeert naar groep B. Jammer Jochem ! 



0 

0 

Groep B 

1 .  Ar jen o .  
2. André 
3. Robbert R. 
4 . Arjen v .  
5 .  Johan 
6 .  Boris 
7 .  Wim 
.B. Rogier 
� ·  Jofke 
10 . Robbert D. 
ll . Margje 
12 . David 
13. Barry 
14 . Rahied 
15 . Thomas 
16. Marco II  

14t 
14 
10t 
10 
10 

9-} 
7 
5t 
5-t 
5·� 
4! 
4t 
4 
lt 
1 
0 

Op de eerste plaats Arjen Oosterbaan, die de hels 

groep onder de duim heeft weten te houden. Daar 

achter een nieuw talent: André, die met 14 punten 

op de tweede plaats wist te eindigen . Dan volgt 

Robbert Reus, vlak voor Arjen en Johan. Met een half 

punt verschil Boris op de zesde plaats. Dan weer 

sen nieuw lid: Wim, die in zijn eerste competitie 

al 7 punten wist te behalen. Daarna volgen Rogier 

en Jofke met 5� punt, evenals Robbert van Dijk, die 

ook genoeg punten had om bij de eerste tien te ein

digen. Daarna Margje, die langzamerhand toch steeds 

meer gaat winnen. Dan komen we bij de laatste_ vijf. 

David met 4t punt. Barry, d ie ook steeds hoger 

klimt, met 4. Weer een nieuw jeugdlid: Rahied,  die 

het schaken van Wim heeft geleerd .  Dan Thomas die de eer redde met 1 punt . Hele-

maal onderaan Marco II, helaas zonder punten. Jammer, maar er moet er toch één 

de laatste zijn. Volgende keer beter . 

In de volgende competitie, die nu al bezig is, spelen we niet met 2 maar met 

3 groepen. Je hoort op de club wel in welke ploeg je zit. ( Of je hebt dat al 

gehoord . )  Verder nog veel schaakplezier en tot ziens. 

Luc van B. 

LAATSTE NI EUWS: weer een nederlaag. 

O pnieuw een nederlaag van ons jeugdteam. Weliswaar niet zo groot, maar toch. 

Marco had een zeer sterke jeugdspeler tegenover zich en kon het niet redden. 

Diederik en Paul wonnen zeer fraai. Vooral Paul lijkt zich als een sterke 

eerste teamspeler te ontpoppen. Patrick Hesp viel in. Hij ver loor . Helaas niet 

zo erg, want veel ervar ing heeft hij nog niet. En dan Elwin. Hij opende erg 

mooi. Een stukoffer in de opening . Maar een minder nauwkeurige zet in het 

eindspel, en daar ging hij. Jammer, want anders hadden we gewonnen. V ier punten 

uit vijf partijen: we kunnen toch wel wat beter. 

Uitslag: 1.  Marco Vervoort 0 
2. Diederik van Rappard 1 
3 . Elwin Osterwald 0 
4 .  Paul Swirc 1 
5. Patrick Hesp 0 

Bert Wijchgel 
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C ommentaar bij de stand na de lBe ronde van 28 Januari 1986 

Bijna geluidloos is Wildschut naar boven gekomen en voert op  dit moment de 

rangl ijst aan . Bovenin is Leviathan ongetwijfeld de grote verrassing, maRr 

hij krijgt nu de spelers van het eerste en tweeds team tegenover zich. 

Galekop is een welkome gast op de Be plaats . Wanneer hij zijn suïcidale 

neigingen in tijdnood weet te bedwingen, kan hij een waardevolle speler voor 

het eer s te achttal worden . Want laat ik daar een moment bij stils taan : 8ls 

Caissa 1 dit seizoen promo veert (en daar ziet het naar uit, na 3 gewonnen en 

1 verloren wedstrijd) ,  met andere woorden zich bij de bovenste � weet t o  

plaatsen, promoveert dit team naar de  nieuw te  vormen 3e klasse van de  KNSB. 

Door een ongelukkige beslissing in hogere schaakregionen zal deze klasse 

echter uit achttallen bestaan. Bovendien zal dan op zaterdagen worden g e

speel d .  Dat zal een grote verandering teweegbrengen, waar nog heel wat over 

zal moeten worden overlegd. 

Twee ervaren schakers, maar nieuwelingen in Caissa 1 s  rijk, Spelbrink en 

Sterrenburg , vlak onder de traditionele 1 open plaatsen ' .  Ook benjamin Lauw 

draait uitstekend en kan zich met de ouderen meten . Roes en Paulis zij n 

zonder twijfel aanwinsten. Mij ns inziens kunnen De Jager, Van Zwet en Smit 

weer hoger komen . En dat zelfde geldt eigenlijk voor Nusink, M. , Uiterwijk 

en Venderbosch. Wijchgel dan toch in de lift? En waar - ik ga nog even 

lekker Eijgenbroodiaans verder - blij ven onze oude makkers Balder, Wolters 

en V8n Ammers? 

Verkijkt u zich niet op de plaatsen van de heren Roos ( 69),  Dirks (73 ),  

Van Schie ( 77) en Oranje ( 90). De eerste drie komen te onregelmatig om  de 

plaatsen dis ze verdienen in te nemen. Onze wedstrij dleider offert zich maar 

al te vaak op door bij een oneven aantal spelers zelf niet te spelen. Het 

bestuur heeft het recht na het einde van de competitie de plaatsen van b A
paalde spelers te corrigeren. 

Onze dames, Bach, Schuurman en Potters, komen zeer trouw en draaien goed 

mee. �levrouw Flinkert komt te weinig. We houden ons hart vast voor de 

senioren Speelman en De Jong ,  J. De heer Van Hulst werd afgelopen dinsdag  

7 5  j aar en  haalde met deze feestelijke gebeurtenis een landelijk ochtendblad. 

Proficiat! 

Errit Petersma 
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STAND NA RONDE 1 8  v a n 28 j a n u ar- i 1 986 

1 l.oJ i l ds c h u t 2556 52 A . D e k e n  1 362 
2 C . de V o s  2526 53 M o l  1 erna 1 359 
3 v . S t e e n i s  2443 54 v . Me u r- s  1 348 
4 N i e l  e n  2390 55 W i j c h ge l 1 32 1  
5 L e v i a t h a n 2244 56 B u y s  1 30 9  
6 de 1 � Ec 1 u s e 2 1 77 57 Ku y p e r- 1 30 7  
7 v .  h . Ka a r- 2 1 5 1  58 Bos 1 299 
8 G a l e k op 2 1 4 1  5 9  A u e 1 293 
9 O p e n  P l a a t s  2 1 40 60 B a  1 d e r- 1 289 

1 0  Op e n  P l a a t s  ' 2 1 39 6 1  v . D a a l e n 1 26 4  
1 1 S . d e V o s  2 1 38 62 P . De k e n  1 252 
1 2  Sp e l  br- i n k  20 80 63 v . B a t e n bu r- g  1 249 
1 3  S t e r- r- e n b u r- g  20 57 64 B r- a a c x  1 2 0 7  
1 4  K n o p  2 0 5 2  65 N e i d i g  1 20 3  
1 5  A . Nu s i n k 2 0 4 9  66 S c h u u r-m a n  1 1 98 
1 6  Le uw 1 998 67 W o l t e r- s  1 1 85 
1 7  Pe t e r sma 1 995 68 L o u i s z o o n  1 1 80 

() 
1 8  T e o  1 952 69 R o o s  1 1 65 
1 9  R o e s  1 9 1 1  70 De k k e r- 1 1 57 
20 Pau l i s  1 890 71 Hof man . 1 1 43 
2 1  Man u r- i 1 875 72 IAlo e s t h o f f  1 1 42 
2 2  v . Hu l s t 1 852 1 73 D i  r- k s  1 0 86 
2 3  Z o n j e e  1 843 1 74 S c h e f f e r  1 0 72 
2 4  Jonkman 1 8 1 3  1 75 Ve r- s t r- a e t e n  1 0 44 
25 Man oe h oe t oe 1 8 1 1 1 76 V l am i n g 1 0 2 7  
2 6  B ar e n dr- e g t  1 748 1 77 v . Sc h i e  1 0 0 2  
2 7  A . Bac h 1 743 1 78 M o e s 1 0 0 0  
2 8  Br aaf 1 736 1 79 Br a c h t h u i z e n  934 
29 P . de Jon g 1 7 1 9  1 80 v . d . Po u w  90 7 
3 0  B i  1 de r- b e e k  1 67 5  1 8 1  v . Be u z e k om 89 1 
3 1  de Ja ge r 1 666 1 82 G e b h a r- d  852 
32 M u g  1 662 1 83 de V r i e s 840 
33 v . Zwe t 1 646 1 84 E i s s e s 837 
34 Hemme s 1 645 1 85 Po t t e r s ·  834 
3 5  Sm i t  1 645 1 86 Ve r- h o e v e n  789 
36 v . S t e de n  1 620 1 87 W . Ba c h  7 0 7  
37 Oome n s  1 6 1 9  1 88 J . de J o n g 6 6 7  

0 3 8  D r o s t  1 584 1 89 S a n d e r s  634 
39 M . Nu s i n k 1 56 1  1 90 O r a n j e  564 
40 Hooge n b o om 1 548 1 9 1  De e g e 50 0 
4 1  W . Co r n e l  i ss e n  1 546 1 92 R i  n gm a  490 
42 U i  t e r-w i j k  1 537 1 93 Gou l d 485 
43 Jasp e r s  1 5 1 1 1 94 L e i j e n 470 
4 4  R i j k e 1 487 1 95 Sp e e l m a n  457 
4 5  H . Cor n e l i s s e n  1 486 1 96 Hu a n g  354 
4 6  Ve n d e r bosc h 1 463 1 97 F l  i n k e r t 260 
4 7  G r- u e n ba u e r  1 445 1 98 Bu yse r- d  2 1 9  
48 Nobe l 1 424 1 99 de W i 1 d e  20 8 
4 9  Me i j e r 1 423 1 1 0 0 Kn e c h t 1 38 
50 v . K l e e f  1 384 1 1 0 1  d e  Vr e e z e  

5 1  v . Amme r- s  1 37 1  1 

' _ , , : !  . . 
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Mocht u ,  aan de hand van de aan de andere zijde van deze pagina vermelde 
stand , t ot de conclussie komen, dat u weer eens te laag staat, of dat de 
tegenstander waar u de vorige week nog wan won , t6ch nog boven u staat , 
niettegenstaande· dat u zich desalniettemin heter acht dan boven u staande 
onverlaten, daR kunt u dit laatste vellet j e  altijd nog gebruiken als: 

i 
1 

l 

Voor het afreageren van uw 
niet-tegen-verlies-kunnensyndromm. 

Goedgekeurd door de Nederlandse vereniging van schaakvrouwen 
( N .  V.  s.  ) 

Gebruiksaanwij zing : 

Bij woede-aanval : 
1 .  Afscheuren 
2 o Ver/rommelen 
3· •. Wegwerpen 

WAARS CHUWING : 

N IET MEER DAN TWEE VELLEN PER DAG GEBRUIKEN ! 
Bi j overtollig gebruik, arts raadplegen . 

Meerdere vellen verkrijgbaar 
zonder recept bij uw boekenier. 
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