
CAI 5 SA 

N 1 EUWS 

Redactie. 

:��!Y2!���2!���· 
Op· dinsdag 8 sept. a.s. hopen we onze jaarvergaderi 

te houden.We beginnen om 8 uur precies en rekenen er op,dat 
geveer 8.45 klaar zijn. 

Agenda: 1. Opening 
2 .• Jaarverslag secretaris, (zie in dit nummer) 
3, Jaarverslag penningmeester, (zie in dit nummer) 
4, Jaarverslag wedstrijdleider,(zie in dit nummer) 
5 .• De nieuwe bondscompeti tie, 
6, De nieuwe clubcompetitie, 

7, De taak van de wedstrijdleider. 
8, Rondvraag. 

Het bestuur rekent er op,dat iedereen,die maar even kan,present 
is.Over de meeste punten van de agenda vindt u een artikel mn dit num
mer.Neem die artikelen goed door s.v.p.,dan kunnen we de vergadering 
bespoedigen.Na afloop van de vergadering willen we proberen een simul
taanwedstr�d te houden. 

Het bestuur. 

l��!Y2!�1��-�2Q!�!�!!�� 
Bij het begin van het verenigingsjaa.r startten we met 22 leden.Door 

de aktiviteit van vele leden klom dit aantal tot 29, We zijn hierover 
zeer verheugd.Geen der leden vertrok, En als we dan zien,dat op de 
eerste dag van het_ nieuwe verenigingsjaar weer 2 nieuwe leden genoteerd 
konden worden door de aktiviteit van 2 leden,dan zijn we dubbel tevreden, 
Wel staat hier tegenover het V8rtrek van onze vriend van Ollefen,die 
om studieredenen de schakerij een poosje aan de kantmoest zetten, Dit 
betekent,dat we met 30 leden het nieuwe seizoen ingaan, 

Gememoreerd mag nog worden,dat de geest in de vereniging goed is, 
Dat stemt tot voldoening. 

Het bestuur bestond dit verenigingsjaar uit de heren v,Breevoort 
(voorzitter),v,d,Veere (secr.) ,Serlijn (penn.meester),Eijgenbrood (wed
strijdleider) en Schensema (collJl1', van mat,). 
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We begonrien:met 22 leden en eindigen met 29, leden! Enorm. · .  
Onze secrètáris,v.d.Veere,nam weinig deel aan: de clµb?Jt1;ivi-. 
teiten,omdat zlJn werk in Leiden hem voor meer ·dan 100% in · · 
beslag neemt. Ook onze vriend Boonstra liet zich weinig zien, 
hier was de studie een hinderpaal. We hopen,d,at beide mannen 
zich i:ri het s.eizoen 59/60 meer kunnen laten zien! 

. . 

, De s+èer in einze. vereniging 'is goe·d !Er is een. behoorlijke · · . .  band ,Moge dit zo blljveri' · . . . .. 

!=�=Î!:!l!�: Voor Caissa 1 een bljzonder succe13vlbl seizoe'nl Er .moef!ten · 
zes·wedstrijden gespeeld worden.Het werden alle overwinnin• 
gen.Hét waren e;een monsteroverwinninge

.
n. Zie de cijfers: 

5t-4t ; 5t - 4t ; 6 - 4 l . 6 - 4 ; 6t - 3t ; 7 - 3 
• 

• • 

Dos-SVB heeft de race naar de bovenste plaats volgehouden tot 
de wedstrijd Caissa 1 - Dos SVB 1· Met 5t-4t wonnen we en de 
vlag ging in top.De samenstelling van het 1e tiental was vrij 
konstant.Slechts zelden moest er een invaller opgesteld wor- Q 
den, In onze herinnering ligt nog .vers de ri·t met 2 auto's. 
naar Weesp op 13 januari.Iets dergelijks hadden we op 3 mrt. 
met het 2e naar Uithoorn! · 

Caissa 2 heeft een bijzonder slecht seizoen.achter de r'ug. 
Caissa 1 won alles,Caissa 2 haalde 1 punt door een gelijk spel 
uit 8 wedstrijden. We hebben in onze maandbladen reeds gewe-
zen op het feit,dat slechts één man alle wedstrijden meespeel
de. Maar de hoofdoorzaak is wel het gemis aan strijdlust ge
weest.Voor mijn gevoel is Caissa 2 dit· hele ·seizoen geen tien
tal geweest-,maar wel een groepje spelers. Alleen Schipper en ' 
v.Oostveen kwamen tot 5o%,de anderen bleven er vaak ver onder. 
De aanwas van het ledenaantal betekent,dat we voor ons 2e 
tiental straks over sterkere spelers kunnen beschikken. Maar 
allereerst zullen we ervoor strijden,dát dit tiental een "tien-
tal" wordt. . 

· · 
In het nieuwe seizoen speelt Caissa 1 in de. top, de hoofdklas-. 
s.e, Caissa 2 onderin, in de 3e klasse • 

. ' 

é c .. > We hebben dit seizoen in én poule gespeeld. We kwamen 

,, 

hiertoe,omdat het.aantal spelers bij het begin van het 
seizoen slechts 22 bedroeg, Het spelen in één poule heeft 
zekere voordelen: tot het eind toe kan praktisch iedereen 
spelen.Zwakjtere spelers kunnen zich extra ins2annen om tegen • 

de ste.rkeren een goed resultaat te behalen. Eén van de voor- ' 
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w · en e spe ers van . e · e en al oe enen om n e .on s- � 
. . cömpei;itie b.eté!'. te kunnen spelen.Deze trairu,ng heeft een 

averechtse uitwerking gehad. De sterkeren hebben de zwakkerenn 
zo'n slecht voorbeeld gegeven,dat ze degradeerden.Straks op ·. 
de jaarvergadering zullen we moeten beslissen,welke·indeling 
we voor het seizoen 59/60 moeten hanteren. · " ' 
De goede opkomst van. de leden zorgde ervoor,dat het aantal tl' 
gespeelde wedstrijden vrij hoog is. Een gemiddelde van 18 par- . . 

tijen per speler. i$ niet slecht 1 · 
. 

· 
� 

Griezelige verrassingen bleven niet uit. Goede spelers moes"" 

' • 

• • • 

• 
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ten soms �n het zand bijten als ze tegen de zwaksten speelden. 
De nadelen van het spelen in één poule zijn ook zichtbaar ge
worden. Caissa 1 heeft straks in de hoofdklasse te laten 
zien wat he"); waard is! Daarvoor is nodig,dat er in de club-
competitie ernstig getraind wordt. · 

Caissa 1 zal het in de hoofdklasse niet makkelijk moeten op
nemen. Er zal gevochten moeten worden, Als de teamgeest goed 
blijft is een plaats in de middenmoot bereikbaar! . . 
Caissa 2 moet van meet af aan aanpakken, Een kampioenschap 
ligt ·in het verschiet,als,,,,,,er niet een splinternieuwe 
club met puike spelers in de 3e klasse gaat beginpen. Maar 
ook die lusten we! 

De wedstrijdleider,· 

i�!:Y���1�S-���������§1�r· 
Ontvangsten Uitgaven. 

Saldo 
Achterstallige contr. 
sè1zoen 57/58 · 
oontr1 58/59 
Opbrengst Persilkaarten 

108,30 

38. -
614. -

35. -

Contributie aan H.S.B. 
Inleggeld 2 tientallen 
Zaalhuur 
Diversen: 

koffie 
feestavond kamp.schap 
kopjes maandbl,+ porti + 
notatiebilj,+ fruit voor 
Gernandt en Vledder + 

185.05 
10.-

295,55 

1o.75 
47.35 

sigaren ·conc; Hein+ mndbl,97,87 

646. 57 

Ontvangsten �Uitgaven � saldo f 148.73 

Wanneer wij aan het eind van het verenigingsjaar de balans opmaken, 
is het Caissa financieel niet slecht gegaan, Er is thans een s aldo van 
f 148.73,alle schulden zijn betaald,er is zelfs nog een vordering op •t 
reisfonds van de K,N,S,B, We hebben tegoed ongeveer 50% van 10x f 1.05 
(reis naar Weesp) en van 10x f 0,85 (reis naar Uithoorn), Dat de onkos
ten zo laag zijn gebleven komt,doordat de schakkklokken gratis werden 
hersteld.Van deze plaats onze dank aan vriend de JongJ 

Wat betreft het komende jaar zijn de verwachtingen niet somber ge
stemd0De begroting voor 1959/60 wijst een bedrag van ongeveer f 745.
als inkomsten aan,terwijl als uitgaven zijn begroot: huur f 355.- (per 
1· okt·. a.s. wordt de huur met f 5.- per rond. verhoogd) ,contr9 aan de 
H,S.B. f 185.- Diversen f 140.- Deze laatste post is wat ruim genomen 
met het oog op een nieuw kampioenschap,nu van Caissa 2 1  (hm,hm, red,) 
Jammer is het,dat er ook aan het eind van dit jaar een contributie
schuld staat van f 36,50. Willen de achterstalligen zo spoedig mogelijk 
hun achterstand inhalen? 

Nog een verzoek.Het innen van de cotributie,wekelijks,brengt toch 
wel bezwaren mee.Graag zou ik aan het eind van iedere maand de contri
butie innen.Leden,die hiertegen bezwaar hebben,willen wel even met mij 
overleggen.- Wilt u voorts nog even kijken in het fin.overzicht naar de 
opbre!�� �an de Persilkaarten? 

1 tte: ik heb nog onder mijn beheer een bedrag van f 6,- geschon
ken door dhr. van Hulst als prijs voor de trouwste bezoeker,Op de jaar-
vergadering zal deze prijs worden uitgereikt. 

:i;. 0 S i··n �. • er lJ • 
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!!U§;!à!!!r&-!l1"!!!Z!l2!!!12!t�!!i� .• : gesp. gew. gel. ve:ri. 
25 ' ' ' 19 0 ', 6 1. H.B'arend.regt 

20 P.Broersma 
3. H.F.v.Steden, 
4. C.Go1dsohmeding 
5. W .• Ferwerda · 

6.. A.de Graaf 
7 .• J .• R.Baas 

26 18 2 6 
. ·, 

25 ' 14 ' ' e. 3 
' 17 ' ' :12" ' 3 2 .. 

1'9 .12 '4 3 
'18 :.: 11 '1 • . •  
11·: ' 11 

pnt. gem • .  

19 40,280 
19, 39�461 ' 
18. 38, 160 · 

13t 36 � 735 : 
14 ' 34; 631 
12: 30,666 

' 

11t' 30;441 
84 J•'W.v.Hulst 
9• W .• Sohensema 

100 W .• Eljgenbrood 
11 < L.C.Serlljn 

.14 
' 
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3 
24 
21 
22 
18' 
13 

12 2 ' ' 10 ' 
1 f' 2 ' • 8 

8 
5 

; 

10 
13 

.·· 12 

30,000 
' 28, 1.66 ' 

28,000 ' 
27,272 
25,555 
25,2;0 
24,916 
?2,800 
22,500' 
22' 174 
22,077 
20,000 
17,333 
16,000 

15,769 

12. A�Neidig 
13. C"v .• Oostveen . 
14. K.,H.Peters· ' 24 
15, D.v.Commenee Jr. 10 
16. D1Boo7enga� · 14 
17" J.H.J.de Jong 23 
18. L�D.Mulliá' 13 · 

19. A.Bo0nstra 7 
20" M.v.Breevoort 
21 .• F .• Schipper 

24 
14 

22". N .• J.v,'Uomme:nee Sr13 
23" P.G.C.Alberts 18 
24 .• J"Vledder 
25" J .• Lagendljk 
26. C .• den. HertQg 
27 .• M.J.E.ov.Steden 
28. J .• H.v.d,Veere 

' 

27 
26 
22 
23 

10 

7 
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4 
6 
4 

'8' 7' 
4 . 4 

9 
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6 7 
7 
6 
4 
6 

4 
2' 
4 
4 
4 
3 
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1 
6 
2 
0 

10 

5 
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4 ' 14 
; 7 
.6 5 

1 
; 
1 
1 
1 

13 
20 
21 
18 
20 

12 
10 

8 
Ht 

ó 

7t 
�o 

7 
4 
8 
5t 
5 
4t 
5t 
4t 
,3t 
2t 

11,500 
11,204 

9,?46 
7,954 
5,543 

aanwezigt 
clubkampioen! 

39 x 
38 x 
25 x 
26 x 
·28 x' 

" 31 x 
18 x 
40 x 

· 45.X 

·35 x 
27 x 
21. x 
30 :IC 

'' t2 x 
25 x 
44 x 
16 x 

9 x 
38 x 
28 x 
15 x 
34 x 
38 x 
45x 
37 x· 
27 x' 
18 x 

40X 

. Voor de tweede maal achtereen zal de naam ·van Barendre� in de 
wisselbeker .prijken.Het is toch wel een presta'j;ie om te midden ·v� .. zo'n . 
selct gezelschap weer de .. bovenste plaats te behalen,Broersma. en van: 
Steden hebben geprobeerd de kampioen beentje te lichten,maar het is 
niet gelukt. We hebben zo'n vermoeden,dat het volgende seizoen·zwaarder 
wordt voor de kampioen,want Ferwerda gaat o.i. een woordje meespr�ken, 
En dan zljn er nog Goldsehmeding en de Graaf, · 

· 

. Er zljn 268 partijen gespeeld,waarvan er 41 in remise eindigden, 
terwijl 227 partijen in winst C>f verlies eindigden. Het aantal rem:j,fJe13 
is zeer klein, Het gemiddeld a(:l.ntal partijen per speler bedraagt 191''. 
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�!J_ÇJ.§._ê:g§.n!!g.t. 
De agenda voor de jaarvergadering vindt u afgedrukt op pag. 1. De 

jaarverslagen kunt u thuis al vast doornemen,op de vergadering wordt u 
gelegenheid gegeven uw opmerkingen hierover te maken.Wat punt 5 van de 
agenda aangaat,het bestuur stelt u voor om weer met 2 tientallen in te 
schrijven voor de bondscompetitie. Het eerste tiental zal worden gevormd 
door de nrs. 1 - 10 van de eindstand van onze clubcompetitie,(indien er 
·door u geen bezwaren tegen deze eindstand worden ingebracht ;er zou name
lijk een fout in kunnen zitten).Het 2e tiental zal worden gevormd uit · 
de ri;listerende spelers. 

· ·· 

(In de opstelling van dit eerste tiental is dus een wijziging gekomen, 

! 
Serlijn en Neidig behoren net n�et meer bij de eerste tien; Ferwerda en 
Baas hebben hun plaatsen ingenomen!) . 

Punt 6 van de agenda gaat over de nieuwe clubcompetitie, Het bestuur 
heeft zich beraden over de nieuwe opzet en stelt u voor in 2 groepen te 
spelen. Beide groepen spelen een dubbele ronde. Groep 1 wordt gevormd 
door de nrs, 1 - 14 van de op pag. 4 vermelde rangorde. Groep 2 "bevat" 
de andere 1 6 spelers, Het bes.tuur meent ,dat vooral de spelers van de 

1 • 

• 

.. 

t) 
1e groep stevige partijen moet spelen om zich te oefenen voor het spelen 
in de hoofdklasse. We stellen ons voor de nrs. 13 en 14 van de eerste 
groep promotie-degradatiewedstrijden te laten spelen tegen de nrs. 1 en 2 
van de 2e groep,tenzij het aantal leden aan het eind van het nieuwe ver
enigingsjaar een andere indeling vraagt! 
Punt 7 van de agenda behoeft ook enige toelichting. We hebben enkele 
maanden geleden in een maandblad iets geschreven over de taak van de · 
wedstrijdleider ,dit naar aanleiding van een opmerking van één der, ledêrt�' 
U heeft dit artikel waarschijIJ.lijk gelezen. Het bestuur is unaniem''vM'/,,;;' 
mening,dat de wedstrijdleider enige vrijheid van handelen moet hebbsn b� 
het opstellen van de tientallen.We zouden het zo willen uitdrukken: 
de wedstrijdleider stelt de tientallen op naar eigen inzicht,maar hij 
heeft de plicht erntig rekening te houden roet de eindstand van de cliJ.b
comp�ti tie van h�t vorige se�zoen, Maakt hij misbruik van die vrijheJ,� 
dan is er op de Jaarvergadering de gelegenheid kritiek uit te oefè:ue;l!lll 

ên�1§9.h:äê:lf.:.. 
1 )· Op 1 sept. openden we het nieuwe seizoen met s.nelschaakwedstrijden, 
�/ Er waren 22 leden present. 

Groep A: den Hertog 2 Lagendijk 2 v.Commenee Sr. 2,v.Steden Sr. O 
Groep B: Serlijn 3, Alberts 1t,de Blok 1, Schipper t. 
Groep C: Mullié 3,v.Breevoort 2,0udkerk 1,de Jong O 
Groep D: Baas 2 ,Eijgenbrood 2,Schensema 1,Neidig 1. 
Groep E: de Graaf 5,Barendregt a,v,Hulst 3,Goldschmeding 2,Broersma 2 

van Steden 1. 

� 1:9.!:!'!:!§._:J:�S!!!.!}.:. 
Hartelijk welkom heten we de heren Oudkerk en de Blok, We hopen, 

dat ze het bij ons naar 't zin zullen hebben! 

Extril.bulletin: ·---------------
Het duo de Graaf-Eijgenbrood heeft in een bridge-drive in Egmond aan 

Zee de 6e plaats bezet,U ziet het,overal in de wereld ontmoeten Caissa
leden elkaar,en ze kunnen niet nalaten te spelen.De Graaf is bovendien 
een crack in het golfspel.Heel Egmond liep uit om hem te zien spelen! 


