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Op de v oorpagina van CN 337 prijkte een 
tekening van Maradonna gemaakt door 
Waldemar Post uit de Volkskrant. Het . 
voorblad van dit nummer toont een afbeelding 
van Edward McLachlan uit het boek Chess for 
Tomorrow's Champions van J. N. Walker. 

Jammer, maar dit keer geen verslagen van 
o.a. de toernooien in Gent, Leeuwarden en 
het Donner-Memorial toernooi. Terwijl ik wel 
de toezegging had dat ik hier verslagen van 
zou krijgen. Dit is een van de redenen waarom 
Jeroen Hoogenboom gestopt is met het 
redacteurschap. Zelf heb ik weinig zin u achter 
de vodden aan te lopen om "beloofde" kopij 
toch maar alstublieft op tijd ingeleverd te 
krijgen. Wat is Caissanieuws zonder u? 

Maar natuurlijk zit de redactie niet echt stil, 
want vanaf dit nummer krijgt Caissanieuws er 
twee vaste columnisten bij; Leo Oomens en 
Errit Petersma prijken elders in dit nummer 
(van harte aanbevolen). 
U zult in dit nummer geen ranglijst aantreffen 
van de interne competitie, na 2 gespeelde 
ronden valt hier nog.weinig zinnigs over te 
zeggen. Je zult maar 2 partijen winnen en je. 
staat bovenaan, je verliest de eerste 2 en je · 
staat meteen in de onderste regionen. Een 
wonderbaarlijk gezicht, zoals de stand na één 
ronde kan ontploffen. 
Tet slot,· moge het verschijnen van dit blad de 
afstand tussen alle schakers ter wereld 
verkleinen, en in het bijzonder die tussen 
Water Street en de Van Ostadestraat! 

van de secretaris: 
Nieuwe leden: Bart de Wilde, Theo Weijers, 
Donald Kamphuijs (nevenlid),Richard 
Fritschy, Ad de Feiter, Taco Vrenegoor en 
Diederik van Rappard. 
Lidmaatschap opgezegd: Richard Koes, Jan 
Bade, Henk Hofman, Ruurd Mulder, Jasper 
Seelemeijer, Niels Bouten, Aide van de 
Woestijne en J.J. Wondergem. 
Aantal leden : 123 

Stefan Steemers 

In lever en ko pij t ot en met 18 okt. a.s. 
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ronde 4 

VHS Haarlem - Caissa 1 
Amersfoort 1 - Caissa 2 

ronde 5 
Caissa 6 - WSC 1 

PCB 1 - Caissa 3 

Raadsheer viertallentoernooi 
(Verheijhal) 
Inlichtingen: 641 97 46 

Stand na de 1 Oe Ronde 

4 

Nr. Naam WC Punten KS 

1 Meiler 30 485 

2 Franssen 32 502 
3 Dekker 32 506 
4 Louiszoon 32 523 2Z 
5 Klauwv/d 34 526 
6 Keulen van 34 534 2W 
7 Kamphuijs 34 538 
8 Wijchgel 36 550 
9 Leuw E. 36 551 

10 Zon jee 36 556 
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ronde 6 
Caissa 5 - Euwe 7 
Abcoude 2- Caissa 8 

27 septem ber 1994 

SGA-CUP Fischer-Z - Caissa 

Mv Vinketoemooi (voor dames & meisjes) 
(Verheijhal) Inlichtingen: 626 76 00 

ronde 7 
Caissa 4 - Chaturanga 1 
Pion3 - Caissa 7 

AW Sc/Afg Perc 

10 8% 85% 

8 8 100% 
10 9 90% 

6 3% 58% 
10 2% 25% 
10 2 20% 
10 9% 95% 
8 7 88% 

10 7% 75% 
10 7 70% 

Inl everen kopij tot en m et 18 okt. a.s. 
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In tegenstelling tot vorig jaar had ik aan 
het begin van de zomercompetitie geen 
enkele ambitie om een gooi naar het 

eremetaal te doen. Ik verwachtte enkele 
weken niet aanwezig te zijn en dacht 
sowieso te ver van de kop van de ranglijst 
verwijderd te staan. Na een start van 4% uit 
5 bleek ik toch bij de bovenste tien 
aangeland. Een deel van deze 4% punten 
kwamen overigens met erg veel geluk tot 
stand. 
Zo stond het na de 28e zet van wit in de 
partij Hans de Heer - Menno Meijer. 

28 .... Dd6? 
29. Lf2? 
na 29. Lc5 heeft zwart de keuze tussen 
dameverlies en mat in één (30. Dh6 mat). 
Snel speel ik 
29 . ... Tg7 
30. Dh6 Th7 
31. Dg6 Pc3 
32. Kd2? Pd1 
33. Kd1 Da6 
34. Df5 Da4 
35.Ke2 Td8 

36. De6 Da3 
37. Ke3 Das 
38. Tg6 Db6 
39. Df5 a5 
40. h5 a4 
41.Lh4 

Zwart krijgt het nog even benauwd: zijn 
koningsstelling kraakt maar houdt het 
Ondertussen denkt wit te lang na en gaat bij 
de 48e zet door zijn vlag. 

De volgende ronde speel ik tegen Jop 
Dekker die met een 100% score eveneens 
een potentiële bekerwinnaar is. Er stond iets 
op het spel en wij manoeuvreerden 20 
zetten lang zeer behoedzaam waama we 
beiden in gruwelijke tijdnood kwamen. Toen 
de tijdnoodfase voorbij was en we de partij 
reconstrueerden bleek Jop voldoende 

Caï ssanieuws nr. 339 zal 25 okt. a.s. ver schijnen. 

5 27 septem ber 1994 

zetten gedaan te hebben en ik in verloren 
toestand te staan. Ik gaf op, de partij 
bespaar ik u. 
Hiermee dacht ik mijn kansen op het 
prolongeren van de zomertitel verspeeld te 
hebben; niets is minder waar! Na winst in de 
volgende 3 rondes stond ik tweede achter 
Jop. Bij winst van mijn zijde in de laatste 
ronde was Jop genoodzaakt ook zijn partij 
te winnen om mij op het scorebord voor te 
blijven. Ik won mijn partij tegen de heer 
Louiszoon vrij snel, maar maakte me na een 
vluchtige blik op de partij Dekker - Franssen 
halverwege de avond geen enkele illusie. 
Jop stond in betere stand enkele pionnen 
voor. Berustend vluggerde ik wat tegen 

Peter van der Werf, waardoor ik de 
fantastische schwindel van John Franssen 
miste ..... 
Na de 26e zet van wit was de stand in de 
partij Dekker - Franssen als volgt: 

26 . ... Tb8! 
Een prachtig kwaliteitsoffer bij 3 pionnen 
achterstand. Na 27. Dc4 Tb2 28.Kd1 staat 
wit ondanks zijn inactieve torens nog altijd 
iets beter. Jop kan de verleiding niet 
weerstaan en speelt 
27.Pb8 Tb8 
28.Dc4 Tb2 29.Kd3? 
Een tijdnoodzet die de partij en het 
kampioenschap kost; Kd1 is beter. 
29 . ... Tb4 
30. Dc2 Da6 
31. Kd2 Td4 
0-1, waannee ik met 8% uit 1 O alsnog mijn 

titel prolongeerde! • 

Inlever en kopij tot en m et 18 okt. a.s. · 
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Behandelde agenda; 

1. Opening 
2. Notulen jaarvergadering 1993 
3. Verslag wedstrijdleider intern 
3a. Vaststelling aantal rondes wintercompetitie 1994-1995 
4. Verslag wedstrijdleider extern 
5. Verslag secretaris 
6. Verslag penningmeester 
7. Verslag kascontrolecommissie 
8. Decharge penningmeester 
9. Begroting 1994-1995 
9a. Bestuursvoorstel contributieverhoging met f10,-
10. Benoeming kascontrolecommissie 
11. Prijsuitreikingen seizoen 1993-1994 
12. Voorstel deelname KNSB/SGA-competitie 1994-1995 
13. Bestuursverkiezing 

Aftredend zijn: 
-John Könst als wedstrijdleider intern 
-Frans Oranje als vice-voorzitter 

Herkiesbaar zijn: 
-Robbert van het Kaar als voorzitter 
-Piet Jonkman als pennningmeester 
-Jop Dekker als wedstrijdleider extern 
-Stefan Steemers als secretaris 

Het bestuur stelt Pieter Allaart voor als wedstrijdleider intern 
13a.Jeroen Hoogenboom treedt af als hoofdredacteur van Caïssa-nieuws 

Het bestuur stelt John Könst voor als zijn opvolger 
14. Rondvraag 
15. Sluiting 

Bij opening van de vergadering door 
voorzitter Robbert van het Kaar zijn de 
volgende leden aanwezig (enkelen wat 
later ): Pieter Allaart, Josefien Bruijn, Peter 
de Casparis, Hans Dirks, Wan Fokkink, 
John Franssen, Hajo Jelles, Henna van 
Keulen, Johan van der Klauw, Wilbert de 
Kruiff, Aran Köhler, Micha Leuw, Mark 
Ligtenstein, Leo Louiszoon, Eisse 
Mastenbroek, Menno Meijer, Leo 
Oomens, Dik Paulis, Jeanne Potters, Tom 
Prent, Nils de Rijk, Piet Ruhe, Daan Smit, 
Jaap Spreeuw, Joost van Steenis, Allaert 
Troost, Herre Trujillo, Sjoerd de Vos, 
Karel van der Weide en Theo Weijers. 

Caîssan ieuws n r. 339 zal 25 okt. a.s. verschijnen . 

Afwezig met bericht Errit Petersma en 
Michel Kahn. Van het bestuur zijn 
aanwezig, naast de voorzitter, Frans 
Oranje, Jop Dekker en Stefan Steemers. 
De bestuursleden John Könst en Piet 
Jonkman zijn verhinderd. 

Naar aanleiding van het feit dat er het 
afgelopen seizoen geen afgebroken 
partijen-avonden zijn geweest, wil Dik 
Paulis weten hoe dat is bevallen. Vz. 
antwoordt dat dat geen problemen heeft 
opgeleverd, slechts een enkele keer 
moest er worden gearbitreerd en ook is 

In l everen kopij tot en met 18 okt. a.s. 
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het aantal afgebroken partijen niet 
toegenomen. 
Josefien Bruijn wil van het bestuur weten 
wat de stand van zaken is in het conflict 
tussen de SGA en Jeanne Potters. Vz. 
antwoordt dat deze zaak nog niet is 
opgelost. 
Voorts meldt vz. dat, in tegenstelling tot 
wat in de notulen vermeld staat, Kees 
Sterrenburg geen wedstrijdleider extern is 
geweest, maar vice-voorzitter. 

Geen op- of aanmerkingen. 

Het aantal rondes wordt vastgesteld op 
32. 

�;i����;;:;,�:-;;,;�;;�;��'� 
Een ingelast agendapunt. Dit voorstel 
wordt aangenomen, besloten wordt om 
het op 6 december 1994 te laten spelen. 

Geen op- of aanmerkingen. 

Geen op- of aanmerkingen. 

Vz. wijst op een slordigheidje in de 
begroting. Aangezien het de bedoeling is 
dat uitgaven en inkomsten gelijk zijn, 
dient het positief saldo te worden 
opgeteld bij het totaal van de lasten. 
Afgezien van enige toelichtingen van vz. 
op enkele vragen uit de zaal geen 
opmerkingen over dit onderwerp. 

Daan Smit en Tom Prent hebben de 
boeken ingezien en in orde bevonden. 

De penningmeester wordt gedechargeerd. 

Caïssanieuws nr. 339 zal 25 o kt. a. s. verschijnen. 
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Daan Smit vraagt of de reiskosten niet te 
laag zijn begroot, nu de club volgend 
seizoen met twee teams in de KNSB
competitie vertegenwoordigd is. Vz. zegt 
dat dit wellicht het geval is, in de praktijk 
blijkt dat deze post zich moeilijk laat 
begroten. In dit verband merkt Joost van 
Steenis op dat het eerste niet zo duur is 
ingedeeld, het tweede echter moet het 
halve land door. Bovendien hebben beide 
teams een non-playing-captain die ook 
meereist. Na enige discussie stelt vz. voor 
met enkele posten op de begroting te 
schuiven: afschrijving materiaal met f100,
omlaag, vervoerskosten omhoog met 
f100,- en het positief saldo wordt ook bij 
de vervoerskosten gevoegd, zodat deze 
nu begroot worden op f945,-. Dit voorstel 
wordt aangenomen. 

Het voorstel geldt alleen voor 
seniorhoofdleden. Peter de Casparis wil 
weten wat een seniorhoofdlid is. Sjoerd 
de Vos vraagt waarom nevenleden geen 
verhoging krijgen. Vz. antwoordt dat dit 
deels met gemakzucht te maken heeft, en 
dat nevenleden relatief toch al veel 
betalen. Het voorstel wordt aangenomen, 
zodat de contributie nu f140,- bedraagt. 

Jaap Spreeuw en Hans Dirks stellen zich 
beschikbaar. 

De Petersma-cup is helaas niet aanwezig, 
zodat winnaar Wilbert de Kruijff voorlopig 
alleen een envelop in ontvangst kan 
nemen. 
De snelschaakbeker is er ook al niet, 
winnaar is Micha Leuw. 
Het zomerkampioenschap is voor de 
tweede keer in successie gewonnen door 
Menno Meier, voor hem een beker. 
De bestuursprijs wordt dit jaar toegekend 
aan Johan van der Klauw, hij heeft dit jaar 
o.a. een fraai scorebord voor de club 
gemaakt. 
Winnaar van de wintercompetitie en 
clubkampioen is Karel van der Weide, hij 

In leveren ko pij to t en m et 1 8  o kt. a.s. 
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krijgt de wisselbeker en een envelop. Dat 
laatste krijgen ook de als tweede 
geëindigde Marc Overeem (niet 
aanwezig) en de nummer drie, Aran 

Köhler. 

In de KNSB zullen we komend seizoen 
met twee teams uitkomen, in de SGA
competitie met zes, dat is een minder dan 
het afgelopen seizoen. Wedstrijdleider 
extern Jop Dekker licht toe dat het vorig 
jaar geregeld lastig was om het negende 
vol te krijgen, bovendien hebben we wat 
minder leden dan vorig jaar. Een negende 
team zit er dit seizoen dus niet in. De 
vergadering gaat hiermee akkoord. 

Vice-voorzitter Frans Oranje en 
wedstrijdleider intern John Könst (niet 
aanwezig) treden af als bestuurders van 
Caïssa. Vz. bedankt vooral Frans Oranje 
voor zijn lange staat van dienst binnen de 
vereniging, deze richt zich ook nog even 
tot de aanwezigen (zie elders in 
Caïssanieuws). Als opvolger van John 

Könst wordt Pieter Allaart benoemd. De 
overige leden van het bestuur blijven aan, 
met de aantekening dat vz. Robbert van 
het Kaar en secretaris Stefan Steemers 
na komend seizoen zullen aftreden. 

Vz. richt allereerst een woord van dank 
aan aftredend redacteur Jeroen 
Hoogenboom, die helaas niet aanwezig 
kan zijn, voor het vele door hem verrichte 
werk voor de club. De vergadering gaat 
akkoord met John Könst als zijn opvolger. 

en ik 12 jaar - of is het langer -
eleden in het bestuur van Caïssa 

kwam, was ik één van de jongste 
bestuursleden. Nu verlaat ik het bestuur 
als bejaarde nestor. En het is wel grappig, 
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Hajo Jelles vraagt of de nieuwe 
wedstrijdleider intern Pieter Allaart net 
zoveel ter zake en niet ter zake doende 
statistieken wil publiceren als zijn 
voorganger. 
Joost van Steenis beweert dat het eerste 
team dit jaar naar de hoofdklasse 
promoveert. In verband hiermee vraagt hij 
of het in dat geval niet beter zou zijn dat 
niet de eerste zeven, maar de eerst zes 
van de interne competitie zich plaatsen 
voor het eerste, zodat eventuele toeloop 
"van buiten" meteen in het eerste 
geplaatst kan worden. Pim Zonjee stelt 
hier tegenover dat hij in dat geval liever 
de eigen leden zou beschermen en van 
de eerste zeven, de eerste acht zou willen 
maken. Vz. stelt dat dit allemaal te 
belangrijk is om in een rondvraag in 
stemming te brengen. 
Jeanne Potters vraagt of zij niet een 
"streep" achter haar naam kan krijgen. Vz. 
antwoordt dat het bestuur zich hier nog 
over zal beraden. 
Peter de Casparis vraagt of het 
rookverbod, dat nu tot tien uur geldt, niet 
naar half elf kan worden verschoven. Ook 
hier stelt vz. dat dit niet in een rondvraag 
in stemming kan worden gebracht. · 
Allaert Troost vraagt of het bestuur zich 
meer kan inspannen om weer een 
jeugdafdeling van de grond te krijgen, hij 
betwijfelt of dit het afgelopen seizoen wel 
voldoende geprobeerd is. Vz. antwoordt 
dat op het prikbord en in Caïssanieuws de 
belangstelling geïnventariseerd zal 
worden. 

Na vijf kwartier sluit vz. Robbert van het 
Kaar de vergadering. 

dat mijn medebestuurders zo hebben 
aangedrongen op mijn aanblijven. 
Natuurlijk b.eter dan dat ze je moeten 
vragen om op te stappen. Maar ik doe het 
vooral, omdat ik het nu lang genoeg vind, 

In l everen kopij tot en met 18 okt. a.s. 
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en omdat bij Caïssa genoeg jonge 
mensen binnen komen, die een keer aan 
de beurt moeten komen om in het bestuur 
zitting te nemen. Ik heb veel bestuuders 
zien komen en gaan. 
Er is veel veranderd. Niet alleen in de 
club, maar in de hele schaakcultuur, zoals 
die bestaat. De toernooien, de titels en de 
literatuur. Elo-rating is een begrip, dat zich 
helemaal in de laatste tien jaar heeft 
ontwikkeld. 
Toen ik het bestuur binnenkwam werd alle 
administratie en alle rekenwerk handmatig 
uitgevoerd. Voor CN-nieuws, dat toen nog 
binnen het bestuur 'het krantje' heette, 
was een stencilmachine beschikbaar bij 
de heer Eygenbrood thuis. Ik heb de 
stand en lijsten van de zomerkompetitie 
1983 nog twee keer zelf met de hand 
gedaan en uitgerekend. Ik heb daarop bij 
mijn werkgever een krediet aangevraagd 
om een PC te kopen. Het was een tijd, dat 
praktisch niemand nog een PC had, maar 
ook waren ze nog schreeuwend duur. En 
daarna komt ook binnen Caïssa de 
automatisering en informatieverwerking 
op gang en heeft zich sindsdien danig 
uitgebreid. 
Ik heb in het bestuur in het begin meteen 
gepleit voor een aparte redaktie van CN. 
Dat stuitte op veel weerstand. Ik ben blij, 
dat het eindelijk toch zover gekomen is, 
en nu weten we al niet beter. In het 
Bestuur is verder een splitsing gemaakt 
tussen secretariaat en wedstrijdleiding. En 
in de wedstrijdleiding tussen intern en 
extern. 
Dit alles was nodig, broodnodig mag ik 
wel zeggen . 

• 
rig jaar dacht ik dat we kampioen 
ouden worden en toen we 
egonnen met een gelijk spel tegen 

een van de zwakste broeders en daarna 
een nederlaag tegen een ander relatief 
zwak team - weg kampioenschap. 
Dit jaar zijn we sterker en dus opnieuw 
richting Hoofdklasse. Het begin was er ook 
naar. Philidor Leiden is weliswaar niet een 
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Van de jeugdafdelingen, die Caïssa in de 
afgelopen twaalf jaar heeft gehad hebben 
we kunnen leren, dat het geven van 
schaakonderwijs niet eenvoudig is, maar 
ook dat je dat niet in je eentje kunt doen. 
De vergaderingen van het bestuur waren 
gezellig en toch ook erg belangrijk voor 
het contact tussen de bestuursleden en 
de afspraken, die je maken moet om d e  
club t e  runnen. Ook dat i s  wel eens 
anders geweest. Toen ik in het Bestuur 
kwam vergaderde het Bestuur éénmaal 
per jaar. En als je als bestuursleden 
elkaar niet ligt of diepgaand verschil van 
mening hebt is het besturen van de club 
niet makkelijk. Wat dat betreft heb ik veel 
stemmingen en landschappen 
meegemaakt. En nu zet ik er dus een 
punt achter. Ik heb het volste vertrouwen 
in het huidige bestuur en alle opvolgers 
die nog zullen aantreden, dat zij het 
functioneren van onze schaakclub zullen 
waarborgen. 
Toen de heer Eygenbrood overleed op 19 
januari 1984, dachten veel mensen in het 
Amsterdamse schaakcircuit, dat Caïssa 
wel gauw zou verdwijnen. Het tegendeel 
is gebeurd en we mogen er trots op zijn, 
dat we nog steeds een bloeiende 
schaakvereniging hebben, die zo 
enthousiast begonnen werd in mei 1951 
onder meer door toedoen van 
Eygenbrood. Zijn inspanning en ons 
enthousiasme voor de club waren en zijn 
de beste garantie voor Caïssa! 

Frans Oranje 

van de sterkste teams maar een 7%-2% 
overwinning heeft Caissa in jaren niet 
behaald. 
We staan dus meteen bovenaan en dat 
gaan we zo houden. 
Toch ging het niet van een leien dakje. Een 
half uur voor de eerste tijdcontrole leken we 
nog op een verlies van tenminste 4-6 af te 
stevenen, maar daarna keerde het tij snel: 
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1-0, 2-0, 3-0, 4-0, 5-0, 6-0, 7-0, de punten 
stroomden binnen. 
Daarna was het even stil en kon alleen 
Taco nog een halije aan het totaal 
toevoegen. De kop liet het deze keer nog 
afweten met slechts een half punt uit 3 
partijen maar de staart was bijna net zo lang 
als het hele team, zodat dat wat belooft voor 
de volgende ronden. 
Ik heb zelf met het tweede meegedaan en 
daar zo hard moeten werken voor een punt 
dat ik niet veel van de wedstrijd van het 
eerste, waar ik nota bene teamleider van 
ben, gezien heb. Volgende keer hoop ik een 
gedetailleerder verslag te geven. Nu alleen 
een partij van Wan Fokkink aan het tiende 
bord, niet geheel vlekkeloos maar wel 
aangenaam om te zien wegens de poging 
om eerst een paard en dan een loper op g6 
te offeren: 
Wan Fokkink - Bas Doelman 

1. e4 e6 
2. d4 d5 
3. e5 c5 
4. c3 Pge7 
5. Pa3 Pg6?! normaal is Pf5 
6. Pc2 Le7 
7. Pf3 Pc6 

Caïssa 1 - Philidor Leiden: 7%-2%, 17-09-94 

1. Mark Kramer 0-1 
2. Aran Köhler 0-1 
3. Taco Vrenegoor %-% 
4. Hajo Jolles 1-0 
5. Gerard Rill 1-0 

N. Kuyf 
F. Slingerland 
H. de Greef 
W. Vriend 
C. Slingerland 

Uitslagen 1 e ronde KNSB Eerste klasse B 

10 

8. g3 cd4 
9. cd4 0-0 
10. h4 f6 
11. h5 Ph8 
12. Ld3 fe5 
13. Pe5 Da4 
14. Ld2 Db6 
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15. Pg6 het eerste stukoffer op g6! 
15. . . . Tf?! zwart maakt een gat voor de 
koning 
16. Ph8 Kh8 
17. Lg6 het tweede stukoffer op g6! 
17 .. " Tf8 
18. h6 hg6 
19. Dg4 Pe5 er hangt wat opf2! 
20. Dh3 Pf3 
21. Kd1 e5! actief stukken er bij 
betrekken 
22. hg7 Kg7 
23. Dh7 Kf6 
24. de5 Pe5? hier bezwijkt zwart onder de 
aanvalsdruk, na Ke6 lijkt de aanval dood te 
lopen 
25. Lg5! Kg5 een magneetcombinatie! 
26. Dh4 Kf5 
27. Pd4 Dd4 
28. Dd4 Le6?? na Pc6 heeft wit nog heel 
wat te bewijzen 
29. Df4 mat 

6. Daan Smit 
7. Marc Overeem 
8. Hans de Vilder 
9. Micha Leuw 
10. Wan Fokkink 

1-0 J. Reedijk 
1-0 H. van Halderen 
1-0 H. Vergeer 
1-0 A. Smit 
1-0 M. Doelman 

VHS - Utrecht 1 
Caissa - Phil.Leiden 

3 - 6 ( 3%- 6%) 
7%- 2% 

DO - SMB ll 
ASV - LSG 
HWP(SvG) 1 - HWP(SvG) Il 

4%- 5% 
4 - 6 
6%- 3% 

Stand na de 1 e ronde KNSB Eerste klasse B 
Caissa 2 7% 
HWP(SvG) 1 2 6% 
Utrecht 1 2 6%* 
LSG 2 6 
SMB ll 2 5% 
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DD 
ASV 
HWP(SvG) 11 
VHS 
Phil. Leiden 

0 4% 
0 4 
0 3% 
0 3%* 
o 2% D 
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twee jaar afwezigheid is het 
weede teruggekeerd in de derde 
lasse KNSB. Sommigen hebben 

hoge verwachtingen, anderen zijn 
gematigd optimistisch (zoals 
ondergetekende). 
De eerste rondewedstrijd tegen het sterke 
Zeist gaf eigenlijk beiden gelijk� 
Zoals gebruikelijk schijnt te zijn, was Rik 
Lith op bord 1 als eerste klaar: correcte 
remise in 23 zetten, tijdverbruik wit 
(P.Baltus, 2218) 1 uur 45-zwart(Rik, 2101) 
25 minuutjes! 
Michael Wunnink debuteerde in de KNSB
competitie en hoe! 
Bord 8, wit: M. Wunnink (1871) zwart: 
H.Keers (1793) 
Dame-indisch 
1. d4-Pf6 
2. c4-e6 
3. Pf3-b6 
4. Pc3-Lb7 
5. a3-d6?! (ongebruikelijk, normaal is 

hier d5 of Pe4) 
6. Lg5-Le7 
7. e3-Pe4 
8. Lxe7-Dxe7 (wat is Pxc3 eigenlijk?) 
9. Pxe4-Lxe4 

10. Pd2-Lb7 (Lg6!?) 
11. Ld3-Dg5 
12. De2-Pd7 (na Dxg2 13.0-0-0 Dg5 
14.Tdg1 Df6 15.Pe4 gaat het wel heel 
soepel voor wit, ook 12 ... Lxg2 13.Tg1 
enz. is niets voor zwart) 
13. f3-c5 
14. Pe4-De7 
15. Td1-Pf6 
16. O-O-Td8 
17. b4-0-0 
18. Df2-Pxe4 
19. fxe-e5 
20. d5-Tdb8 
21. Le2 (de loper heeft een 
opknapbeurt nodig) 

-Lc8 (de zwarte ook)� 

wit: Joost (2111) zwart: 
A.A. Caljé (2059) 

4. d3-Pf6 
5. Pc3-Lb4 

1 1  

1. c4-Pc6 
2. g3-e5 
3. Lg2-f5 

6. Ld2-Lxc3 
7. Lxc3-d6 
8. Ph3-0-0 
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22. g4-f6 (het egeltje kruipt al over de 
vluchtstrook) 
23. h4-g5 
24. Kg2-Ld7 
25. b5-gxh 
26. Dxh4-Dg7 
27. Tf3-Dg5 
28. Dh2-Tf7 
29. Th1-Tg7 
30. Th3-Lg4? (een blunder in slechte 
stelling) 
31. Tg3-h5 
32. Lxg4-T8b 7 
33. Le6+- (het arme diertje is helemaal 
geplet) 
SLOTDIAGRAM : 

Na deze partij verloor Diederik van 
Rappard jammerlijk op bord 3. Op de 
borden 4, Han Holi (1964) en 6, Ad de 
Feiter (2000)waren enigszins nerveuze 
remises te noteren (voortaan eerder mat 
zetten met wit, heren!). 
Elwin Osterwald (1973) kwam helaas niet 
door de slappe verdediging van zijn witte 
tegenstander. Kees Sterrenburg (1938) 
had een onplezierige middag: dde stelling 
was slecht, slechter, slechtst. 
Zo stond het Tweede na de eerste 
tijdcontrole (17.00 uur) met 4-3 achter en 
moest Joost van Steenis op bord 2 als 
reddende engel fungeren: dat deed hij 
met verve. 

9. e3-De8 
10. O-O-Ld7 
11. Te1-Dg6 
12. f4-Tae8 
13. Dd2-Dh5 
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14. Pf2-Pd8 
15. d4-e4 
16. d5-b6 ( paard wil 
naar c5?!) 
17. b4-Pb7 
18. De2-Df7 
19. Ted1-Tea8 
20. g4-Pxg4 
21. Pxg4-fxg 
22. Lxe4-Lf5 
23. Lg2-Tae8 
24. e4-De7 
25. Tde1-Ld7 
26. Dd2-Dh4 
27. Tf1-g3 
28. hxg-Dxg3 
29. Tf3-Dh4 
30. Tf2-Te7 
31. Taf1-Pd8 
32. e5-Lf5 
33. e6 (het paard 
heeft niets te willen ) 

-Dg3 
34. Tf3-Dh4 

12 

35. De1-Dxe1 
36. Lxe1-Pb7 
37. Lh4-Tee8 
38. Tg3-a5 
39. a3-axb 
40. axb-Ta8 
41. e7-Tfe8 
42.Tff3!-Ta1+ 
43. Kh2-Ta4 
44. Tb3-Kf7 
45. Tb2-g6 
46. Te3-Ta1 
47. Tbb3-Ta4 
48. Kg3-Tea8 
49. Lh3-Lxh3 
50. Kxh3-Te8 
51. Kg4-h6 
52. Te6-Ta1 
53. Lf6-Tg1+ 
54. Kf3-Tf1+ 
55. Kg3-g5 
56. fxg-fxg 
57. Tf3-Txf3 
58. Kxf3-c5 

27 sept ember 1994 

61. Kf5! natuurlijk 
niet Td6? Pe4 

-Pxe6 
62. dxe+-Kg8 
63. Ke4-Kh7 
64. Kd5-Kg6 
65. Lh4-Kh5 
66. Kd6 en zwart hield 
het voor gezien. 

Zo werd het tot aller tevredenheid een gelijk spel. De volgende ronde treffen we Amersfoort 
uit. Bij winst word ik minder gematigd optimistisch. 

Caïssa 2 - Zeist 4-4, 17-09-94 

1. Rik Lith 
2. Joost van Steenis 
3. Han Holi 
4. Diederik van Rappard 
5. Elwin Osterwald 
6. Ad de Feyter 
7. Kees Sterrenburg 
8. Michael Wunnink 

%-% P. Baltus 
1-0 A. Caljé 
%-% K. Verbeek 
0-1 R. Buisman 
Y�% J. Zomer 
Y�% G. Hamers 
0-1 C. Schuckink Kool 
1-0 H. Keers 

Uitslagen 1 e ronde KNSB Derde klasse B 

Amersfoort 1 - ESGOO Il 
Caissa Il - Zeist 
Almelo - Winterswijk 
ASV Il - GOVA 
Groningen IV - SISSA Il 

2%- 5% 
4 - 4 
3%- 3%( 4%- 3%) 
5 - 3 
3%- 4% 

Stand na de 1 e ronde KNSB Derde klasse B 

ESGOO Il 
ASV Il 
SISSA Il 
Almelo 
Zeist 

2 5% 
2 5 
2 4% 
2 4%* 
1 4 

Caissa Il 
Groningen IV 
Winterswijk 
GOVA 
Amersfoort 1 

1 4 
0 3% 
0 3%* 
0 3 
0 2% 
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HET MIDDENRIF 

Leo Oomens 

at doet een schaker eigenlijk als 
hij weet dat zijn klok loopt en hij 
moet zetten? De tijd verstrijkt. 

Maar er gebeurt niets. Hij denkt na. Over 
de keus die hij heeft, over de 
consequenties van de alternatieven, over 
wat zijn tegenstander nog meer bedoeld 
kan hebben dan hij nu al heeft gezien. Hij 
denkt. 
Over "Het denken van den schaker'' heeft 
A.D. de Groot al weer heel lang geleden 
een mooi boek geschreven, als 
dissertatie. Het was nog in de tijd toen 
iedereen de mond vol had van de 
tweekamp tussen Max Euwe en 
Alexander Aljechin, toen ieder jongetje 
wel een Oom Jan had die hem leerde 
schaken. 
De Groot is er op gepromoveerd, hij is 
later hoogleraar geworden en zijn 
proefschrift is heus een knap boek. Maar 
dat vooral om de door De Groot 
geïntroduceerde methoden van 
onderzoek. Dat aspect doet nu voor ons 
niet meer zo ter zake. Wat De Groot over 
het denken van den schaker te weten 
kwam echter wel. 
Eerlijk gezegd was dat nogal bescheiden. 
De Groot kon vooral iets te weten komen 
over wat schakers nu eigenlijk zagen, 
wanneer ze naar een stelling keken, waar 
ze naar keken. Om te beginnen kon De 
Groot vaststellen dat schakers het bord 
niet vanaf veld a1 over b1 tot en met h1 
scannen om vervolgens een rij op te 
schuiven naar a2 tot h2 en zo verder tot 
a8 naar h8. Wie dit een absurde 
mogelijkheid vindt, moet bedenken dat tot 
voor heel kort -en misschien nog steeds 
wel- schaakcomputers wel zo naar het 
bord keken, veld voor veld aftastend of er 
een stuk te vinden was, om pas daarna 
een reconstructie te maken van de totale 
stelling. Bij iedere zet moet die 
reconstructie steeds weer opnieuw 
gemaakt worden. 
Nee, De Groot ontdekte dat schakers in 
de stelling motieven herkennen, stukken 
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die samen een groep vormen en daardoor 
tal van mogelijkheden bieden, maar ook 
tal van mogelijkheden uitsluiten. De grote 
vooruitgang die de laatste jaren is 
gemaakt in de computertechnologie heeft 
het ook voor schaakcomputers mogelijk 
gemaakt op bescheiden wijze te zoeken 
naar thematische groepjes van stukken. 
De Groot ontdekte dat hoe beter de 
schaker hoe meer stukken hij kon 
herkennen als deel van een thematische 
groep. De betekenis van ook een 
ververwijderd stuk voor een groep 
stukken ergens anders op het bord, is 
voor een betere schaker in een oogopslag 
duidelijk, terwijl een onderbondspeler dat 
stuk misschien zelfs helemaal niet ziet. 
Dit biedt in eerste aanleg de verklaring 
voor blunders. Wie een loper die op 
afstand door de stelling snijdt over het 
hoofd ziet, zal blunderen. De echt goede 
schaker ziet in een oogopslag het hele 
bord en maakt meteen al een taxering 
van de stelling, die dan àlle stukken op 
het bord omvat. 
Wat ik me nu afvraag, is of je dit al 
denken kunt noemen. En ook: waar zit dat 
dan? In je hoofd? Niemand zal menen dat 
het een zinvolle mededeling is om van 
een wonderdoel- punt van Marco van 
Basten -vanuit een onmogelijke hoek, 
maar nog net even de buitenkant van zijn 
schoen tegen de bal- niemand vindt het 
een zinvolle opmerking dat Van Basten bij 
zo'n doelpunt heeft nagedacht. 
Voetbalintelligentie laat zich niet vertalen 
in allerlei denkprocessen, maar veeleer 
naar een goede coördinatie tussen alle 
bewegingen. Ook dat wordt beheerst door 
het zenuwstelsel en uiteindelijk in de 
hersenpan, maar dat is niet het eerste 
waar je aan denkt. 
Hoe zit dat met schakers die een 
geslaagde combinatie afronden met een 
pionnetje winst? Gaat het daarbij niet ook 
om coördinatieproblemen, eerder dan om 
de vorming van gedachten en logische 
stappen? 
Om een ander woord te gebruiken: laat 
een schaker zich niet veeleer leiden door 
zijn intuïtie dan door zijn gereken? 
Niemand kan zoveel combinaties van 
zetten doorrekenen als een computer. 

Inl ever en kopij t ot en m et 18 okt. a. s. 
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Toch hoeft een mens niet van een 
computer te verliezen. 
Bovendien kiest de schaker welke zetten 
voor hem het begin zullen zijn van een 
rekenexercitie. In die keus laat hij zich 
leiden door zijn gevoel voor waar de 
beste kansen zijn, of welke kans zich het 
meest waarschijnlijk zal voordoen. Door 
zijn intuïtie, gevormd door de kennis van 
heel veel eerder gespeelde partijen, de 
herkenning van stellingmotieven, dus juist 
die waarnemingen die De Groot heeft 
onderzocht. 
Ik vind het daarom misleidend om wat de 
schaker doet, denken te noemen. Maar 
als het denken moet zijn, vooruit dan 
maar. 
De oude Grieken zagen niet het hoofd als 
de zetel van het denkvermogen. Hun 
woord voor middenrif geeft ook de plaats 
aan waar zij zich de zetel voorstelden van 
het gevoelsleven, van alle vrees en 
moed, van verlangens en voornemens, 
van plannen en denkbeelden, van 
fantasie en humeur. Als zij het schaakspel 

et is even wennen om onder deze 
op een stukje te schrijven, we 
aren vorig jaar immers het 

achtste. Ik zie het als een blijk van 
vertrouwen van de externe wedstrijdleider 
ons team een team hoger in te schalen. 
Zeven is trouwens een prachtig getal; het 
is niet alleen een priemgetal, het is ook 
het laagste priemgetal waarvan de breuk 
zuiver repetent is. Als je de O weglaat 
kom je op het cyclische getal 142857. Als 
je dit getal nu vermenigvuldigt met de 
getallen 1 tm 6 krijg je de zes cyclische 
permutaties van het oorspronkelijke getal 
(bv 3x 142857 = 428571). Op dit 
principe zijn vele goocheltrucjes 
gebaseerd. Even weer ter zake, ik 
verwacht dat we dit jaar hoog zullen 
eindigen in de derde klasse onderbond 
met dit team dat ook nog versterkt is met 
André Bach en Paul Laport. Zij zijn in de 
plaats gekomen van Manou Chen die zich 
vrijwillig terugtrok na 0 uit 4 te hebben 
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al hadden gekend, dan zouden zij ook de 
berekeningen of een zet wel goed is uit 
het middenrif hebben laten komen. 
Ik wilde nog even met u kijken naar een 
stelling die ontstaat na de zetten 1 e4 c5, 
2 Pf3 Pc6, 3 d4 cxd, 4 Pxd ... ,waarin 
zwart dus aan zet is. Een heel gewone 
stelling, waarin wit eigenlijk nog geen 
keus heeft hoeven maken. Zwart had 
i.p.v. Pc6 eerst d6 kunnen spelen, maar 
dat is ook eigenlijk alles. Voor de meeste 
schakers heeft zwart in deze stelling ook 
nu eigenlijk geen keus: hij moet wel Pf6 
spelen, en pas wanneer wit heeft 
geantwoord met Pc3 kan eens worden 
bekeken welke variant van het Siciliaans 
op het bord gaat komen. 
Ik bewaar die stelling tot een volgende 
keer, maar beloof nu al dat het me niet 
gaat om allerlei varianten en de 
doorrekening daarvan. Het gaat me om 
de intuïtieve waardering van mogelijke 
zetten, om wat ik maar zal noemen het 
denken met het middenrif. 

behaald en Thomas Netten die door 
drukke bezigheden het niet haalbaar 
achtte om voor ons team uit te komen. 
Manou en Thomas bedankt. Verder ben 
ik verheugd om mede te delen dat de rest 
van het team ongewijzigd is gebleven. 
Voor de volledigheid de namen; Jan 
Meuleman, Henk-Jan van Vliet, Jin 
Weehuizen, Bart Nootebos, Cornelis 
Knecht, Sergio Semino, Herre Trujillo en 
ik. De opkomst van het team in de 
zomercompo was niet overtuigend, maar 
wel in de lijn van de overige Caissa 
teams. Dit had eerder met (schaak)studie 
perioden en lange vakanties te maken 
dan met schaakmoeheid, met 
uitzondering van André die op zijn leeftijd 
niet meer in staat is 12 maanden per jaar 
te presteren. Ook wil ik wijzen op het feit 
dat in de eerste vier wedstrijden van het 
vorige seizoen ik slechts een keer een 
invaller heb moeten zoeken wat toch wel 
tekenend is voor de teamsprit. Net als 
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vorig jaar hebben we als vaste 11 de man 
de grillige confronterende artiest Costel 
Graciun. Onze eerste wedstrijd dit 
seizoen is 27 sept uit in Weesp, wat me 
doet denken aan een kleine anekdote -
tijdens een basketbal compowedstrijd 
Weesp - US, 2e klasse onderbond waarin 
ik meespeelde - waar ik overigens verder 
weinig mee wil zeggen. Een van de 
thuisspelers was constant aan het 
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zaniken tijdens de wedstrijd, toen sprak 
Erik de historische woorden "en jij bent 
een lul, want jij komt uit Weesp" en we 
wonnen de wedstrijd. Verder wil ik alle 
andere teams succes wensen dit seizoen, 
en hoop ik dat velen (teamleden) mijn 
voorbeeld zullen volgen wat betreft kopij 
inleveren bij John Könst. 

D 

1*142857=142857 

2*142857=285714 

3*142857=428571 

4*142857=571428 

5*142857=714285 

6*142857=857142 

Het kloptl 

Errit Petersma 

DECORUMVERLIES 

• 
heeft zijn vlekkeloze overjas in 
e garderobe gehangen, betreedt 
mide de toernooizaal, meldt zich 

correct, haalt een kopje koffie, zoekt 
stilletjes zijn plek en weet zijn plaats. Hij 
neemt ook een notatieformulier voor zijn 
tegenstander mee, biedt deze een 
gewassen hand en wenst hem 
glimlachend een prettige partij. De nette 
man heeft een mooie pen in de binnenzak 
van zijn colbert, een keurig jasje dat hij 
over de leuning van zijn stoel heeft 
gehangen. Dat was mijn tegenstander uit 
1954. 

Hij banjert - handen in de zakken van 
zijn gore spijkerbroek, shagje in de mond -
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dwars door de toernooizaal onmiddellijk 
naar de wand met uitslagen, stand en 
indeling. Hij stommelt naar zijn plaats, 
zwaait zijn gehavende jekker over de 
stoelleuning en wil neerploffen. De stoel 
protesteert en kukelt om. Het meubelstuk 
wordt, nu zonder ballast, morrend 
rechtgezet. De speler uit een verwensing, 
gaat zitten en wurmt de jas alsnog achter 
zijn rug. Hij haalt een verfomfaaid 
notatieboekje te voorschijn en laat zijn 
meterslange sjaal op de grond glijden. 
Omdat hij geen pen heeft, staat hij op. De 
stoel dondert weer om. Protesterend leent 
hij een bolpen bij de wedstrijdleiding. Als 
hij is teruggekeerd, zit er iemand aan zijn 
bord te vluggeren. Na een door de 
toernooidirecteur gesuste woordenstrijd 
en een gongslag steekt hij een klamme 
hand uit, zonder zijn opponent aan te 
kijken. Dat is mijn tegenstander van 1994. 

Inlever en kopij t ot en met 18 okt. a.s. 
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DE UERSCHRIKKELIJKE

DE IJZERVRETER-

DE ONVERWOESTBARE 

N atuurlijk- en terecht- denkt u bij dit 
opschrift onmiddellijk aan Victor 
Kortsnoj, en misschien denkt u 

ook: als Van Hulst niet meer weet over 
wie hij schrijven moet, dan is er altijd nog 
Kortsnoj die hem voldoende collegestof 
biedt. Toch is dit laatste niet geheel juist. 
Want de Caïssa-studenten die zich mijn 
luchtig zomercollege herinneren, weten 
stellig nog, dat toen heel interessante 
voorbeelden van "promotie" aan de orde 
kwamen, soms zelfs met vijf dames op 
het bord. Welnu, het college van vandaag 
sluit naadloos aan bij het vorige. 
In de toernooipraktijk komt het namelijk 
uiterst zelden voor dat drie dames op het 
bord verschijnen. Maar in het toernooi in 
Dortmund, zo fraai door Jeroen Piket 
gewonnen, was de meest sensationele 
partij ongetwijfeld die tussen Karpov (wit) 
en Kortsnoj (zwart). Na 60 zetten ontstond 
het volgende diagram, dat u absoluut 
eens op het bord moet overnemen, want 
anders ontgaan u de finesses. 

1 1 
v.-iB. -�-· 
m. awm. 
v. B..t.B. -
m..1.n.1.g1.m 

-.xa [j D.t 
m. - - ' 

Il Il ..tl'a 
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De laatste zet van Karpov was f6-f7 met 
de-voor-de-hand-liggende bedoeling de 
pion te laten promoveren, of tot dame of 
tot paard met het z.g. familieschaak; zwart 
moet dan zijn loper op h6 geven om groot 
onheil te voorkomen. Maar wat doet de 
oude ijzervreter? Hij speelt Lxf4!, wit dus 
in de gelegenheid stellende de pion te 
laten promoveren. Wit heeft twee 
mogelijkheden: a. de z.g. minor-promotie 
door op f8 een paard te kiezen met 
schaak plus damewinst. Dus 61.fSP Kh6 
62.Pxe6. Maar dan speelt zwart 
62 ... Lxe3+ 63.Kh1 Tb1 en hoewel wit een 
dame voorstaat kan hij het mat door Txf 1 
niet verhinderen. 
Natuurlijk heeft Karpov dit gezien; 
vandaar dat hij de pion laat promoveren 
tot dame, dus 61.fSD. Wit speelt het slot 
dus met twee dames, maar deze bigamie 
is onvoldoende. Het ging als volgt 
verder:61.f8D Lxe3+ 62.Kh1 Lh6 63.Df2 
Lg7 64.a6 Tf3. Wederom geweldig 
gespeeld; als wit zich inlaat op 65.axb? 
Txf2 66.bBD volgt opnieuw mat door 
66 ... Txf1; dus Karpov trekt de kersverse 
dame terug: 65.De1 Lxa6 66.Le2 Tf7 
67.Dc5 c3. Deze pion kan nu door beide 
dames genomen worden, maar de dame 
op e1 moet de loper op e2 blijven dekken. 
Dus 68.Dcxc3 Lxe2 69.Dxe2 Df6 (dreigt 
opnieuw mat!) 70.Dc1 Lh6 71.Db1 Df5 
72.Kg1 Te? met de dreiging 73 ... Tc1. 
Speelt wit nu 73.Dee1, dan wint 73 ... Df3. 
En Karpov moest, hoewel hij twee dames 
op het bord had, zijn koning inleveren. 
Een partij, zoals men maar zelden ziet.O 

Inlever en kopij t ot en met 18 okt. a.s. 
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t) 

Speler ratinq ;ent tpr wp SB Rl R2 R3 R4 R5 R6 
1 Weide,K vd 2238 4.5 2319 21.5 15.75 +w5 +b7 =w3 =b8 +w4 =w2 
2 Köhler,A 2167 4.5 2328 20.5 14.75 +w8 -b4 +w7 +b9 +w3 =bl 

3 Bezemer,A 2253 4 2265 18.5 10.25 +bl2 +w9 =bl +w6 -b2 =w8 

4 Burlage,P 2177 3.5 2207 18 9.75 =blO +w2 -b6 +wll -bl +w9 
5 Dijk,B v 2115 3.5 2209 15.5 7 -bl +wlO -b9 =b7 +w12 +w6 

6 Croese,C 2212 3 2144 19 8.5 -w7 +bll +w4 -b3 +w8 -b5 
7 Hartmans,E 2200 3 2161 18.5 6.75 +b6 -wl -b2 =w5 =bll +w12 
8 Spelbrink, D 1975 3 2145 18.5 6.75 -b2 +w12 +blO =wl -b6 =b3 

9 Spaan,M 2179 2.5 2095 19 6.25 +wll -b3 +w5 -w2 =blO -b4 

10 Poel,K vd 2052 2 1910 15 3.75 =w4 -b5 -w8 -b12 =w9 + 0 

11 Christophe,N 2074 1.5 2035 15 3.5 -b9 -w6 +bl2 -b4 =w7 - 0 

12 Theulings,PP 2118 1 1882 17 1.5 -w3 -b8 -wll +wlO -b5 -b7 

s;eeler rating ;ent tEr wp sb Rl R2 R3 R4 R5 R6 
1 Speyer,NB 2108 5.5 2282 24 21.25 +b48 +w37 +b68 =w2 +b25 +wll 
2 Hoving,MNH 2041 5.5 2237 23.5 20.75 +w99 +b46 +w51 =bl +wl5 +b9 
3 Stork,I 2053 5.5 2258 21.5 19.25 +bl28 +w41 +b71 +w43 =b13 +w4 

D 4 Spreeuw,J 2159 5 2224 25 19.5 +w107 +b63 +w29 +b5 +wlB -b3 
5 Legemaat,G 2150 5 2182 23.5 18.5 +b50 +w33 +b23 -w4 +b49 +w47 
6 Hoffman,R 1996 5 2075 19 16.25 +w91 =b92 =w75 +b51 +b68 +wlO 
7 Overeem,M 2084 5 2120 19 16 +b97 -w68 +b94 +w71 +b23 +w21 
8 Markering,MA a 1907 5 2054 17.5 14.25 =bl46 +bl34 +w102 = 0 +w69 +b22 

9 Arp,FL 2028 4.5 2083 24 16.25 = 0 +w89 +bl7 +w44 +b39 -w2 
10 Pelter,Y 1996 4.5 2036 23.5 16.25 +b83 +w90 +b34 = 0 +w12 -b6 
11 Leuw,M 2115 4.5 2106 23 15.25 +bl04 = 0 +w62 +b53 +w38 -bl 
12 Beugelink,E 1943 4.5 1987 22 15.5 +b54 +w76 =b22 +w45 -blO +w40 

Caïssanieuws nr . 339 zal 25 okt . a.s. ver schij nen. Inlever e n  kopij t ot en m et 18 okt. a. s. 
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s;eeler rating ;ent t;er wp sb Rl R2 R3 R4 R5 R6 

13 Kaar,RH v't 2145 4.5 2060 22 15.25 +wlOl =b52 +w93 +b58 =w3 =bl4 
14 Janssen,AFA a 1816 4.5 2046 21 15.25 +b98 -w42 +b31 +w74 +b30 =w13 
15 Vreeken,CN a 1911 4.5 1940 21 13.25 +w108 = 0 +bl22 +w73 -b2 +w37 
16 Bruyn,A de a 1833 4.5 1906 20.5 14.75 +b66 -w21 +b76 =w37 +b77 +w45 
17 Beek,A v c 4.5 2044 20.5 13.75 = 0 +b65 -w9 +bl30 +w90 +b43 
18 Stork,OJ 2000 4.5 2082 20.5 13.25 +bl37 +w94 +b70 +w21 -b4 =w19 
19 Rebel,A 2087 4.5 1968 19.5 14.25 -w72 +bl08 +wlOl +b75 +w27. =bl8 
20 Feyter,AM de 2000 4.5 1988 19.5 14 +w79 -b39 +w149 =b24 +w59 +b38 

21 Bouton,N 2060 4 2018 24 14.5 +w106 +bl6 +w27 -b18 +w46 -b7 
22 Kahn,M 2081 4 2027 23 13.75 +w121 +b55 =w12 = 0 +b32 -w8 
23 Osterwald,E 1958 4 2009 23 13 +w28 +b40 -w5 +b86 -w7 +b81 
24 Helvensteyn,D 2020 4 1955 22 13.75 +b119 -w34 +b48 =w20 +b55 =w26 
25 Hibma,F c 4 2089 22 12.75 = 0 +wlOO +b84 +b88 -wl =b28 
26 Banis,J 2006 4 1984 21. 5 14 = 0 =w82 +b72 =b29 +w64 =b24 
27 Pel,B 1936 4 1956 20.5 12 +bl40 +w31 -b21 +w41 -b19 +w78 
28 Frank,A a 1806 4 1862 20 10.5 -b23 = 0 +w105 +b103 + 0 =w25 
29 Beugel,P 1945 4 1904 19.5 10. 75 +b116 +w131 -b4 =w26 =b44 +w80 
30 Holl,H 1944 4 1913 19 11 +wl24 = 0 +b92 =b69 -w14 +w72 
31 Trujillo,H c 4 1841 18.5 10 +w125 -b27 -w14 +bl09 +w75 +w68 
32 Hacken,J ten 1973 4 1944 18 11.5 +w126 -b93 +w106 +b35 -w22 +b70 
33 Moll,AW 1916 4 1901 18 10 +w105 -b5 =w78 +bl25 =w70 +b74 
34 Wunnink,MF a 1749 4 1852 18 10 +w148 +b24 -wlO -b46 +w113 +b69 
35 Abrahamse,W 2026 4 1857 17 10 +b95 -w70 +bl04 -w32 +bl20 +w73 
36 Lith,RC 2110 4 1867 15.5 9.5 -w133 +bl50 -w40 +w94 +b92 +b39 

37 Sekano,W a 1890 3.5 1865 23.5 11.25 +w87 -bl +w91 =bl6 +w53 -bl5 
38 Mastenbroek,E 1948 3.5 1898 23 12.25 = 0 +w57 +b60 +w47 -bll -w20 
39 Weerd,W de a 1762 3.5 1968 22.5 12 .25 +b115 +w20 +b42 = 0 -w9 -w36 
40 Garderen,T v a 1735 3.5 1872 21.5 11.25 +b109 -w23 +b36 = 0 +w58 -b12 
41 Baars,GHA a 1824 3.5 1888 21.5 10.25 +w67 -b3 +w80 -b27 +w116 =b49 
42 Vuure,JJ v 2026 3.5 1892 21 12.5 +w78 +b14 -w39 =b81 =w60 =b56 
43 Haas,P de 1963 3.5 1880 21 9.75 =b80 +wlll +b118 -b3 +w61 -w17 
44 Laan, SM vd a 1789 3.5 1883 20.5 10.5 +b136 = 0 +w56 -b9 =w29 =b60 
45 Hurk,A vd 2008 3.5 1855 20.5 10.25 +w112 =b74 +w59 -bl2 +w79 -b16 
46 Hoop,GJ de a 1828 3.5 1765 20.5 9.25 +b155 -w2 +b98 +w34 -b21 =w57 
47 Pal,M vd b 1687 3.5 1903 20 10 =w153 +bl03 +w52 -b38 +w96 -b5 
48 Koning,NCA b 1699 3.5 1836 20 8.75 -wl +b123 -w24 = 0 +bl18 +w106 
49 Vilder,H de 2079 3.5 1908 19.5 9.75 +b127 -w71 +b50 +b93 -w5 =w41 
50 Veerman,HPJ a 1713 3.5 1822 19.5 9.25 -w5 +b129 -w49 = 0 +bl05 +w95 
51 Sanderse,G 1913 3.5 1843 19.5 7.25 +b131 +w135 -b2 -w6 =b52 +w99 
52 Stuifbergen,JJM 1914 3.5 1863 19 9.75 +b135 =wl3 -b47 = 0 =w51 +b112 
53 Ordodi,M a 1854 3.5 1848 19 9.25 +w129 = 0 +b85 -wll -b37 +w97 
54 Meyer,M b 1587 3.5 1677 19 9.25 -w12 = 0 +b66 -w60 +bl42 +w98 
55 Zwetsloot,PL a 1839 3.5 1817 18.5 8.75 +b143 -w22 +b82 = 0 -w24 +bllO 
56 Azadmanesh j r, M 1999 3.5 1806 18 9.25 = 0 +w132 -b44 =w57 +bl24 =w42 
57 Werle,J b 1531 3.5 1833 18 9.25 = 0 -b38 +w137 =b56 +wlOl =b46 
58 Strybis,P 1942 3.5 1839 18 8.25 +w120 = 0 +b96 -w13 -b40 +w130 
59 Reiber,J a 1760 3.5 1811 18 8.25 +w144 = 0 -b45 +w89 -b20 +w104 
60 Visser, PR a 1765 3.5 1780 17.5 9.25 =w103 +bl47 -w38 +b54 =b42 =w44 
61 Niewenhuis,M a 1833 3.5 1869 17.5 8.75 +w123 = 0 -b88 +w133 -b43 +w91 
62 Menting,B c 3.5 1751 17.5 8.25 = 0 +w146 -bll -w77 +blll +b96 
63 Grand,JW le 1920 3.5 1847 17 8 +b114 -w4 +bl27 -w68 =b99 +wlOO 
64 Bettman,J 1913 3.5 1796 16.5 8.25 +w150 = 0 -b73 +w84 -b26 +w89 
65 Markus,GA a 1753 3.5 1816 16 7.25 = 0 -w17 +b140 -w96 +bl34 +b93 
66 Kalma,JBN c 1427 3.5 1627 16 7 -w16 =b121 -w54 +bl51 +w103 +b90 
67 Erwich,MJL c 3.5 1756 15 7.75 -b41 =w97 -b89 +w147 +b71 +w107 

68 Oosterman,MJ a 1866 3 1895 23.5 9 +w152 +b7 -wl +b63 -w6 -b31 
69 Battal,T 1929 3 1823 21.5 9 +w77 = 0 +bl33 =w30 -b8 -w34 
70 Rombouts,B a 1779 3 1850 21 9 +wl41 +b35 -w18 = 0 =b33 -w32 
71 Leeuwenburgh,E a 1834 3 1857 21 7 +w145 +b49 -w3 -b7 -w67 +bl25 

Caïssanieuws nr. 339 zal 25 okt. a.s. verschijnen. Inleveren kopij tot en met 18 okt. a.s. 
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s12eler rating: 12nt t12r wp sb Rl R2 R3 R4 R5 R6 

72 Allaart, PC b 1695 3 1863 20 8 . 5  +bl9 -w88 -w26 +bl29 +wl21 -b30 
73 Lith , T  b 1562 3 1784 20 7 . 5  = 0 + 0 +w64 -bl5 =w81 -b35 
74 Schoorl,A a 1796 3 1785 20 7 . 25 + 0 =w45 = 0 -bl4 +w86 -w33 
75 P o s , M  a 1756 3 1744 19 . 5  7 +wl38 = 0 =b6 -wl9 -b31 +wl39 
76 Jansen, PJ c 1451 3 1679 19 7 . 5  +w81 -bl2 -wl6 = 0 =bl23 +wl20 
77 Roda sr, J de b 1570 3 1743 18 . 5  8 -b69 = 0 +wl34 +b62 -wl6 =b83 
78 Leuw , E b 1659 3 1753 18 . 5  7 . 5  -b42 +wl36 =b33 = 0 +wl02 -b27 
79 Smith Rodriquez , J  b 1643 3 1726 18 . 5  7 . 5  -b20 = 0 +wl44 +w85 -b45 =w82 

(> 
80 Uiterwyk Winkel , MAb 1603 3 1727 18 . 5  6 . 75 =w43 = 0 -b41 +wll9 + 0 -b29 
81 Beugel, M a 1867 3 1709 18 8 -b76 +w87 +bl26 =w42 =b73 -w23 
82 Opgenhaffen , G b 1574 3 1682 17 . 5  7 . 5  = 0 =b26 -w55 +bl48 =w83 =b79 
83 Bylsma , TRP b 1637 3 1640 17 . 5  7 . 25 -wlO 0 +bl46 =w122 =b82 =w77 
84 Goldberg, M  a 1856 3 1807 17 7 +bllO = 0 -w25 -b64 =wl25 +bl26 
85 Frans sen, JTH a 1757 3 1727 16 7 +bll7 = 0 -w53 -b79 =wl26 +bl21 
86 Ruhe , P  a 1751 3 1656 15 6 -bl02 +wllO +bl39 -w23 -b74 +wl24 
87 Ryken, M c 1470 3 1537 12 3 . 5  -b37 -b81 +w123 -wl20 +bl47 +wl56 

88 Smit , DW 2190 2 . 5  1980 20 11 . 25 =blOO +b72 +w61 -w25 - 0 - 0 
89 Meurs , PS b 1677 2 . 5  1726 20 7 . 25 = 0 -b9 +w67 -b59 +wll4 -b64 
90 Warmerdam, J a 1736 2 . 5  1665 20 6 . 25 +wl54 -blO = 0 +wll8 -bl7 -w66 
91 Koefoed, PA b 1641 2 . 5  1728 19 . 5  6 . 25 -:b6 +wll5 -b37 = 0 +w117 -b61 
92 Dekker, JP a 1747 2 . 5  1683 19 6 . 25 +bl42 =w6 -w30 =bll2 -w36 =bll3 
93 Siebelhoff , H  a 1736 2 . 5  1752 19 6 . 25 +bl51 +w32 -bl3 -w49 =bl04 -w65 
94 Plantfeber, H a 1741 2 . 5  1707 19 4 . 25 +wll3 -bl8 -w7 -b36 +wl50 =bll6 
95 Sternau , A  b 1665 2 . 5  1734 18 . 5  8 -w35 = 0 +blll +wl07 - 0 -b50 
96 Al gra, JM a 1711 2 . 5  1681 18 . 5  6 . 75 +wl30 = 0 -w58 +b65 -b47 -w62 
97 Lam , C b 1686 2 . 5  1656 18 . 5  6 . 25 -w7 =b67 =wl41 = 0 +bl08 -b53 
98 Erwich , FAS c 2 . 5  1650 18 . 5  5 . 75 -wl4 +b99 -w46 =bll7 +wll5 -b54 
99 Thije, JH ten b 1667 2 . 5  1649 18 . 5  4 . 25 -b2 -w98 + 0 +bl38 =w63 -b51 
100 Casparis , HP de a 1733 2 . 5  1781 18 6 . 5  =w88 -b25 +wll4 =bl21 =wll2 -b63 
101 Boer , JAA de a 1708 2 . 5  1652 18 4 . 25 -bl3 +wl43 -bl9 +wl39 -b57 =wll9 
102 Vecht, E vd c 2 . 5  1555 17 . 5  6 . 25 +w86 = 0 -b8 =wl24 -b78 =wl09 
103 Randt , M c 2 . 5  1559 17 . 5  5 . 25 =b60 -w47 +bl28 -w28 -b66 +wl42 
104 Heeneman, RG b 1702 2 . 5  1691 17 . 5  4 . 25 -wll +bl45 -w35 +bl41 =w93 -b59 
105 Hoek , JG v b 1539 2 . 5  1547 17 4 . 75 -b33 +wl09 -b28 = 0 -w50 +bl43 
106 Leeuwerik, JJ b 1668 2 . 5  1646 17 4 . 25 -b21 +wl55 -b32 = 0 +wl27 -b48 
107 Dinteren, AJA v a 1730 2 . 5  1643 16 . 5  3 . 75 -b4 = 0 +wl47 -b95 +wl43 -b67 
108 Balvers , Mv F b 1491 2 . 5  1559 16 . 5  3 . 75 -bl5 -wl9 +bl55 = 0 -w97 +bl44 
109 Schoonewelle, H c 1199 2 . 5  1421 16 3 . 75 -w40 -bl05 + 0 -w31 +bl41 =bl02 
110 Hagen, TJ c 2 . 5  1596 15 . 5  4 . 75 -w84 -b86 +wl36 = 0 +b129 -w55 
111 Oranje , FG b 1538 2 . 5  1612 15 . 5  4 . 25 = 0 -b43 -w95 +bl35 -w62 +bl40 
112 Gould , PB b 1652 2 . 5  1638 15 4 . 25 -b45 +wl56 = 0 =w92 =blOO -w52 
113 Beals , DA c 1335 2 . 5  1517 15 4 . 25 -b94 + 0 =wl25 = 0 -b34 =w92 
114 Sylbing , G  b 1564 2 . 5  1631 14 . 5  4 . 75 -w63 = 0 -blOO +wl31 -b89 +wl34 
115 Ryk , N de c 2 . 5  1542 14 . 5  4 . 75 -w39 -b91 = 0 +wl32 -b98 +wl38 
116 Jansen, E c 2 . 5  1614 14 . 5  4 . 5  -w29 =bl38 =wl48 +bl49 -b41 =w94 
117 Bach , A  a 1809 2 . 5  1587 14 5 -w85 = 0 =bl20 =w98 -b91 +wl36 
118 Vecht , Mv L vd a 1778 2 . 5  1599 14 3 . 25 +bl56 = 0 -w43 -b90 -w48 +bl37 
119 Goudsmit, E b 1658 2 . 5 1563 13 . 5  4 . 25 -w24 =bl44 =wl38 -b80 +wl46 =blOl 

120 Vreeze, F de b 1578 2 1588 18 5 . 25 -b58 = 0 =w117 +b87 -w35 -b76 
121 Wunnink, A  b 1671 2 1600 18 5 -b22 =w66 +b132 =wlOO -b72 -w85 
122 Dyk , E v c 2 1586 17 . 5  6 . 5  = 0 + 0 -wl5 =b83 - 0 - 0 

L> 
123 Dokter, Mv M c 1402 2 1493 16 . 5  4 -b61 -w48 -b87 +wl37 =w76 =bl27 
124 Loermans , MJ b 1599 2 1575 16 . 5  3 . 75 -b30 = 0 +wl42 =bl02 -w56 -b86 
125 Breukelaar, B a 1757 2 1611 16 . 5  3 -b31 +w152 =bll3 -w33 =b84 -w71 

-7 126 Kuype r , HJH b 1630 2 1593 16 3 . 5  -b32 +wl51 -w81 0 =b85 -w84 
127 Kolleman , JP b 1669 2 1595 15 . 5  4 -w49 +b130 -w63 = 0 -bl06 =wl23 
128 Kreyfelt, EP v b 1667 2 1452 14 3 -w3 =b141 -wl03 = 0 =bl39 =wl47 
129 Hendriks , VRA  · C  2 1446 14 1 . 5  -b53 -w50 +bl56 -w72 -wllO +bl50 
130 Hamers , G  c 2 1582 14 1 . 5  -b96 -w127 +bl52 -wl7 +wl48 -b58 
131 Werf, P  vd b 1498 2 1466 13 . 5  2 . 25 -w51 -b29 =wl45 -bll4 =wl51 +bl48 

C aï ssanieuws nr . 339 z al 25 okt. a. s. ver schij nen. Inlever en ko pij tot en m et 18 okt. a. s. 
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s;eeler ratins ;ent t:er wp sb Rl R2 R3 R4 R5 R6 

132 Prent,T b 1548 2 1460 12 . 5  2 . 75 = 0 -b56 -w121 -bl15 =w135 +bl51 

133 Tuynman,JJ c 1 . 5  1841 18 7 . 75 +b36 = 0 -w69 -b61 - 0 - 0 
134 Bruin,RJ de a 1735 1 . 5  1468 17 2 . 25 = 0 -w8 -b77 +b145 -w65 -bl14 
135 Blom, DJ b 1523 1 . 5  1448 14 . 5  2 . 5  -w52 -b51 = 0 -wlll =b132 =w141 
136 Jongerhuis,J c 1 . 5  1427 14 . 5  2 . 25 -w44 -b78 -bllO = 0 +w145 -bl17 
137 Brug,R v b 1642 1 . 5  1385 14 . 5  1 . 25 -w18 = 0 -b57 -b123 +w15 6  -w118 
138 Vries,R de c 1 . 5  145 0  14 3 . 25 -b75 =w116 =b119 -w99 =w140 -bl15 
139 Kuperus,F c 1335 1 . 5  1456 14 2 . 75 = 0 =b149 -w86 -blO l  =w128 -b75 
140 Drenth,RPH b 1572 1 . 5  1414 14 2 -w27 =bl48 -w65 = 0 =b l 38 -wlll 
141 Keizers,P c 1 . 5  1408 13 . 5  3 -b70 =w128 =b97 -w104 -w109 =b135 
142 Verkerk,Mv c c 1350 1 . 5  1343 13 . 5  2 . 25 -w92 = 0 -bl24 +bl44 -w54 -b103 
143 Mooy,F c 145 0  1 . 5  1421 13 . 5  1 .  75 -w5 5  -blOl +w150 = 0 -b107 -w105 
144 Tanja,J c 1 . 5  1374 13 . 5  1 .  75 -b59 =w119 -b79 -w142 +bl 5 2  -w108 
145 Lo ' rinczy,G c 1438 1 . 5  1382 11 . 5  2 -b71 -w104 =b131 -w134 -b136 +w155 

146 Verburg,C b 1478 1 1446 17 4 =w8 -b62 -w83 = 0 -b119 - 0 
147 Potters,Mv J c 1438 1 1365 15 . 5  1 . 5  = 0 -w60 -b107 -b67 -w87 =b128 
148 Tuyl,ECJ v c 1393 1 1339 15 2 -b34 =w140 =b116 -w82 -b130 -w131 
149 Azadmanesh sr,M b 1679 1 1464 14 . 5  3 . 75 = 0 =w139 -b20 -w116 - 0 - 0 
150 Cohen,M c 1 1417 14 0 . 5  -b64 -w36 -bl43 +w152 -b94 -w129 
151 Harnming,A mw c 1224 1 1238 13 1 . 5  -w93 -bl26 = 0 -w66 =b131 -w132 
152 Goudsmit, SP c 145 0  1 1173 10 0 . 25 -b68 -bl25 -w130 -bl50 -w144 + 0 

153 Niet,GM de 2005 0 . 5 1846 18 . 5  9 . 25 =b47 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 
154 Hiromelreich,VCE c 0 . 5  1350 15 6 . 25 -b90 = 0 - 0 - 0 - 0 - 0 
155 Beetsma,Mv W c 0 . 5 1149 12 1 -w46 -b106 -w108 0 - 0 -b145 
156 Neerhof,GJ c 0 . 5  1117 12 0 . 25 -w118 -b112 -w129 0 -b137 -b87 

Caî ssan ieuws n r. 339 zal 25 okt. a.s. verschijn en. Inleveren kopij t ot en met 18 okt .  a .s. 


