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Op 23 juni 's avonds hoorden we,dat onze vriend
Schippe.r diezlefde morgen. was ov<.'rloden. Twee dagen
voor zijn :rako:ntie, Geen zie1;'bed,zijµ hart i;>egaf het.!
Daar schrik Je toch wel hevi::; van.Half mei,aan hot:
oind van de winteroonpetitie,drukte hij me de hand.
rJot do woorden: Ik doe niot mee oet de zorrèrcoope
titie, jo ziot ne. no. de vakantie weer 1 Tot ziens!

.
Achttien jaren is hij lid gowoost. Als direktour van
oen .mavo-school in west had hij het druk. Maar zijn
wokolijkse schaakavond Giste hij zelden. In het voor
jaar r.ioest hij een kleinkind uisscm,dat verdronk.Dat
hooft ho::; een hardo k'lEip- 'ge'geven.
Op uaanclag 28 juni werd hij begraven op Zorgvlied.
Wo hebben déJ.tff nancns lCaissa ucvrou'w Schipper en
c1c kin�h,ron eb hancl ,::;cdrukt. Wij hebben een ::;oede
vrienè v0rloren,uaar zij verloren Vêel meGr!

·

·

Met het bovenstaande droevige bericht rJoesten we dit aui;-ustusnu=er
boi:çinnen. Persoonlijk zijn we nogal aan,;eslagen door dit heengaan. Twee
de.c;en voor je vakantie en twee. ji".ar voor je denkt van eeh pensioen tijd
'
t<" kunnen gae.n genieten.'t Mocht niet zo zijn.
Hot levèm gaat door. Ook h,Jt sch2akleven. In dit ml':lfiler wordt de
.
j·'t>J.rviirgadering aangekondigd en voorbereid.
. .
Hèt nieuwe. seizoen staat V')Or de deur. Zoals u uit het vori�;<? nur:u:ier
hobt vernonen blijft Caissa 1 door· c:.,, pro!'lotiç; yan Vf!.S/ASÇJ 3 naar de
KNSB in de hoofdklasse van de SGA. Het is oeµ"narrow ç;scapo" ,:�e:yrnes:t;
.
wo kunnen VAS/ ASC alleen naar dankbaar zijn!
Hot bestuur hoopt op de j8.'lrvergaderin,::;,di;J zDals riltijè. ,·,1aar kort
duurt,vclco leden te ''.logen begroeten.Toon uw O(Jlangstellillb!
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Agonda voor de jaarvergadering to houden op 31 augustus
Aanvang 8.10 uur

1

•

1971

Opening door de voorzitter

2 .• Notulen vórige vergadorini;:;

3.• Jaarverslag secretaris

(zie elders in dit nummer)

(zie elders in dit nummer)

4 .• Jaarverslag wedstrijdleider
5 .• Resultatenrekening
6. Begroting

(zie elders in dit nu.lJl!Iler)

1970/1971

1971/1972

penningmeester (zie elders in dit nr)

(zie elders in dit nummor)

7.• Bonoeming kaskommissie
s. Bestuursverkiezing: aftredend zijn de peniîingme<:Jtser t,c.Serlijn

de ·wefü1tr� dleider W.Eijgenbrood

9 .• Prijsuitreiking

1O
11
12.

71/72

.•

Bondscompetitie

.•

S.G,A.Cup - voorstel: meedoen

-

voorste 1:

3 tientallen

clubcompetitie - voorste 1: als vorig seizoen,
aanvang dinsdag 7 s.eptember

13. Rondvraag

14·.

Sluiting

.
. (leden,die voorstellen willen.indienen mo,�teil' a_it
doen vó6r 27 augustus; indienen bij de secr:t.c.Serlijn)

Na afloop van de vergadering gaan we 6f"gongen" Óf "simultanen"
·-�--.-.-.-.

Or:i de vergadering zo kort mógelijk te houden vraagt het bestuur de
leden allo verslagen thuis te bekijken!

�g�1J:;l,�g=xg��è��j�g��g§l:ggE;Ï;:Qè
Afwezig m,k.g� L,C .Serlijn (ziek) - J .W .v.Hulst (vorhinderd)
De voorzitter memoreert in zijn opcmingswoord hot kampioenschap van
Caissa 2. De I\Qtulon va,n de v;orige vergadering worden goedgekeurd,
evenals hot jaa;rverslag van de sècr'etaris.Het jaarierslag van de w,l.
geeft ,do voorzitter aanieicj.ing de w.J,./redakteu:r: te bedanken voor de
regelniatige voorli'chting ván ·de .l�den d.m.v � het. qlubblad. Het· finan-
cieel verslag mist ,de control() van een kaskomnfissie,omdat penn,Serlijn
ziek is. T.z.t. zal nog coni:;rolo volgen. De corttrbutiev()rhoging,die
noodzakolijk werd,wordt goedgekeurd. Nieuwe contributie: f 1 , - per week,
studerondon: f. 0;50 p.w • . De ·nieuwe kaskommissie bestaat uit de leden
�.H.v.D�jk en R.dé Vries. De aftredende bestuursleden van Steden,de Vos
én Lagendijk worden herkozEjn.
:E'tjjsuitreiking: clubkampioen .Vlasbloem verdient de beker,aldus de vz.,
door zijn uitstekende prestatios.Sew�ajsingh krijgt de 2e en Etjgenbrood jr.
·
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Aclit ronden lang hebben een aantal niet te remne.n .schakers ;;ieegedaan
aan do z.orierèompetitie. Het aarital deelnemers la,c; iets hoger dan verleden
j0.ar, Natuurlijk hebben de0ko!:iers" alleen kans op een soede klassering, Wie
nio.t kont krij::;t nie-ts, Trouw wordt hier dus beloond!
Wi� Grtinbauer stevende ronden lan,; aan de kop van de ranc;lijst,naar do
titel zonorkanpioen, Maar in de hi.atste ronde werd hij in,;ehaald en noest
·:ot e�n 3e plaats q;moecen ner'.lon, Een tikje sneu,"laar dat zit or nou een
�-:!J.al 111.
In onderstaande. eindstand is iedereen op,:;enor:ien,die ninstens één van
cle 8 ronden heeft neegespeeld. En dat zijn er toch nog 29!.
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Vol'.L°k:
v::1n 't Riet
Grünbauer
Brouwer
Neidi.:;
Frensdorf
Zü:3crius
Broers'·}a
cle Jon;-.;
AppGrs

11
12.
1 3.
14.
15.
1 6.
17.
18.
19
20,

207
203
194
192
156
155
125
111 .
106
102

•

•.

de· Vries
Serlijn
Eij:;enbrood
Zeven
den Hertoc
van Hulst
SchEli tz
Lagondijk
Oudmaijer
Meijer

21
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

93
81
80
75
69
63
U6ü
55

•

4.S

48

Swart
16
Couperus
44
Barendregt
40
Bakker
38
Konin,::;
37
Graaf land
35
Eijgenbrood jr 31
20
van Steden
de Vos.
18
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��l�.rilli !!!!!!!!!!!!
Vakantie en ,;erin:;er bezoek in de zomermaanden zijn o,n, oorzaak
een vrij g-rote contributieachterstand ;het gaat hier 01:1 het 3e !nmr
taoJ.J Mensen, ons saldo is heel klein;we willen craa:· op· tijd weer de
huur betalen, Even vJu:: cladstrijken! a.s. Dinsdac; v�6r de vercaderin::;
-: op 31 autc,rustus heef t iedereen salaris Gehad - zit de pcmnin':_:L'loester
�:ereed!

van

De penningneester vraa:.;� noc eens meer cebruik
,_;ironurmer C 2882 C:;er;i, _::iro)

te.naken'van·ons
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1,';g�=l:f��±:'Ig�=l:f��o!�g�=!:!oè�???? ?
Er li,:;t al enige weken een zwarte (nylon ?). regenjas in onze kast.Die
ojJ Gen dinsdac han;:cen. Wie is cle eic;enaar?
·
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Een n ie uw seizoen
...Probeer
.
Wet hebben ar 4-•l
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voor de deur!
te winnen!
c1us no::�· zes!

starrt. van c1e nieu1tTe wintercor1petitie
Wo rekenen op 40 van de 4-f� leden bij de 1 e ronde!!!
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de· 3c prijs. De beker ,voor de . kampioen snelschaken gaat naar Vonk. Het
horloge,be:;ichikbaar gesteld door de. Jong,ga.at naar Eijgenbrobd jr.
In de zomercompetitie werd van '•t Riet nó. ·:J1 en .Zegerius': no:. 2.
Ds schoónlrnidsprijs,samengestelde komm;i.ssie :Vlasbloem,de Beus,de Vos) .
krijgt Vlasbloem voor zijn partij tegen Donk( Zukertort )« In de nieuwe
conpetitie spelen we met 3 tientallen. We . doen .ook mee aart. de wedstrij
d(:ln om de SGA-cup. Bij het punt clubcomP.etitie merkt Zeven op,dat hij
steeds in hetzelfde kringetje moet spei{�len.De vergadering besluit met
meerderheid van sto:"1men het oude systeem te handhaven.
.
•
Bij da rondvraag v,raagt Meijerom maatregelen tegen een speler,die' zonder
bericht bij een we·dstrijd wegblijft. Do voorzit-ter merkt op, dat dit heel
zelden gc;beurd is.
Hierna wor\l:t de ve'rgadering gesloten.
.
Vlasbloon en Vonk ·stelden zich beschikbaar ·om sinmltaan te speleri. Ze
brachten hot or arlebei prima af!
de Vos
_

Hdt vero:higingsjaar 70/71 bo�onnen we met 4;5 leden;we 'sloten het af met
4.4 loden. Het bestuur kwam eén keer in ve:i;:gadering bijeen o.a. om de
jaarvergadering voor to bereiden.Op de drie gedelegeordonvergaderingen·
was Caissa steeds door 2 bestuur�l�fü:;n,v:qrtegenwoordigd9 op 21 spetember,
op 25 naart en op 27 r:tei. Tijdens de ziekte van de secretaris zorgde de
w.l. er voor,aat de loden op tijd het bondsblf!-d!en,''de;Band" ontvingen.
.

.

Bondnconpotitie: Caissa 1 ontsrn;i.pte aan degradatie door de pronotie van
.. VAS/ASC . 3. Har,te lijk dank aan VAS7ASC1 Met plezier denken we terug aan
cl_e gewtmnen beslissingswedstrijd tegen Nieuwendam 1 ,die net 7-3 werd ge
wonnen. Caisna 2 startte prima,maar zakte toch af náar de niddenmoot.
Caisna 3 dood het prima en moest pas in de laatste ronde tegen u.s.2
hot· hoofd buigen!.
S.G.A.cup:
doorgedrongen tot da halve finale,waarin togen KNSB-er
Jl!ax-Euwo Morphy not 3-1 word verloren·. Toch éen prestatie on bij de
laCJ.tsto vior to behoren.
Clubco.npetitio:
liep fijn! Oplrnnst· wat• minder dan verleden jaar. Na do
opoerkingon van Zeven op de jaarvergadering 1970 hebben we eens _nagegaan,
o;f de spelers onderin inderdaad steeds in oen beplt'rkt krihgb 'tjo spel@n.
Zovun spoelde dlt seizoen 22 koer. Hij speelde daarin 16 koer tç:gen een
·
nicuwu speler.We dachton,.dat dat alles nog al meeviel.
Swart,do nieuwe ka�1pioen,zal zijn kanpioenschap waar I:J.oeton: naken. Hij
zal nu uooten boksen in Caissat.
. Opvall.>'nd in do oindstanc1 van de club
coupotitie zijn de hoce plaatsen vän 'Molje'r on Zocerius. Ook zij zullen in
Caissa 2 hun goedo vorn noeton tonen.
Zo;-_J.orcoi:wotitie :. . Jw.l.a.n.s.t.o,1.1.ipA ;::rotor <l.a.n :v.o.r.1.eden 'jaar; ccm pracht ge
lot:;cn11cid o:ï eens iets t8 probere.n.
1
Vlak voor de v2.k..;.rl.-tià 'k-Wàr:i.ári ·2:r ;, o 'n v i;; 'j��goÏ-cii '-b:inno�vallen. Van
h�dl behoorlijke •kwaliteit! Ze zegden tcici "Ifd ·t<:!' 'zullèn worden. De 11aan
bovelers" willen do heren wel .in _do gal;_cn houden?
·

,

�

-

.

.

HGrGu.,Qli:i;'Q:Ï.q. \l-. i;ijq�g vool'.i' op het nieuwe. seizoen!
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2fr:c"1chreven:

F.Schipper - overleden
C,Vlasbloer:i - gaat in zijn woonplaats Hilversun spelen;
ja=er 1 - groot verlies!
·

-inc_:oschreven:

'

1.9.71
1.9.71

D.J.Appors .- per
R.A,.Erouwer - per

Ook v,Ackooij bedankt e

!kit Eantal Jeden blijft hioru"e op 45 staan.
•

•

45 - 1

=
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Hot bostuur-wekt' de leden op de jG.arvergaderinc bij to wonen. Onze
vorzlL'oringen dur:m kort; na afloop organiseren we een sü.mltaan
w0dstrijc1 te ,;even d xir do clubka�_1pioen en de snelschaakka::1pioen <lc, '!"riemden Swart en de Vos - dié: hLirbij ui t,:;unodi[o"Cl worcfon de
· si:_111lt f:l.ans éance te -i:_sevori!
�-.-.

Afsol"wicl_ C. VJ-asbloen

lkt irJ niet onze· gewoonte i:dor vertrekkend licl uit te luiden.
Acht j�;,ur h2oft hij bij ons gGschaakt, is clubkanpioen geweest on was boven
el eeTt :onvouc1ige prettige vent! We kunnen ,;er'u.'st zeggen,dat z'.jn vertrek
een sls.:�: 11ocr Caissa 1 is.
Onvc:rvacht kwan zijn ve"rtre.k niet, Verl e den jaar vorhuisc1o hij naar
:a1vorsun,· D:"l.t hoen ;,n ·wuer trekken, vooral in de' winter, beviel toch nie t ,
'.k:kl:olijk heeft h ij het niet c;ehad bij zijn beslissing. Hij hac1 he t ,
zy:_1.ls -1�jJ .zelf ZGf�t,hc:eJ� rlrg·naar zijn zin.
A::istcrdan verliest eeri goede schakker. De Stichts-Gooise Schaakbond
1�r�gt or een goede sp�ler btj.
·

St'.'i.at v&ri baten en lasten,
Fl�Llcl.o kas
1.ldo ,_;iro
contributie
cJntributie

69/70
70/71

1970-71
3,73
121 ,03
174,70
1527,25
-

-crontributie S.G.A.
·zaalhuur
·clubblad + port i :
·onkosten
·saldo kas
saldo c;iro

268,44
55,41
55,27
95 ,91

---

----

-------

J:le c(rotin.�

706,68
645 , ..,-

1971-72

c.::mtributie ,

2000.--

-- --- -2000.-=======

S, G ,A. contributie
zaiühuur
··clubblad
onkosten
onvoorzien

775.-715.- 1 60'.-150·.--
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§QQQ,!;;;;

I

·

Competitiereglenent voor de clubcoopeti tie 1971 /72
1. Aan het boc;in van de conpetitie wordt een rangorde opgenaakt ,die afge
leid is van de oindstand van de vorige conpetitiè.
2 . Elkü spoler )'riji,:;t eon. waarde&ijfer toe.gekend,dat bepaald wordt door dé
pl2ats op de· ladder.
3. De indslint; op de speelavond.geschiedt O".! 8. 1 0. uur precies;wio later
kor;lt ,kan ètie àvOnd niet voor. do conpetitie spelen. Wie tevoren waar
schuwt ,dat hij wat later lrn".lt,wordt wél ingedeeld,
'+• I e de re spolor spoelt tegen do in de na bijheid staande aanwezige spelsr,
5. IDwee do zelfde spelers ontooeten elkaar naxioaal drie keer.
6. Bij rJ.e ecrsto ont·1ootinrJ, wordt or Or" de kleur geloot,bij de 2e ontooeting
wordt, or :van kleur gewisselel;bij de 3e ontmoeting wordt opnieuw ,se loot,
7, l\ij Gen ovorwinnin:: verkrijgt non het waardecijfer van de tegenstander
aan punton,bij roniiso de helft en bij verlies 0 punten.
8. Elke weck wordt ·non nieuwe rangorde opge1'1aakt, waarin d(O resultaten van
de voric;e rondo verwerkt zijn.
9 . Wordt oen Jiartij afr;ebroken,dan krijgcm beide spelers 1/3 van hun waarde
cijfcJr :J.un punten, De pqrtij worclt 'uitgr.)spoold,zodra beid8 spel8rs op de
clubavonc1 present zijn, Ko,.,1en beido spelers in de loop van de .waak tot
oen boslissing,dan noet het r8sultB.at uiterlijk ''.laandag aan de w,l. wor_;
·

·

·

den d.oor·gcgovon�-

·
·

1 o. Bij vorhinderinc,r;eneld

11

•

12.
13.

oor dinsdac hlaf 8,verkrijgt oen 1/3 van zijn
waarducijfor aar+ punten;wi'l zonder bericht weg biijft krijg-t 0 punten.
Is hot aantal spelors o nev u n, dan krijgt doc;ene 1dio niet spe8lt 2/3 van
zijn W8,2,rc1ocijfor aan punten; één speler kan slechts twoenaal voor deze .
vorcoodil-c in aan:010rkiné; ko;'lr,n. ·Eenzo lfde .ver,:;oeding verkrijgt hij,wiens
tec;cmcJtander in een böndswodstrijd niet opkont .
Nieu':re s1)Qlers kunnen onnicldel1ijk worden ingedeold;.zo krijgen 1/3 van
het h oogste + lB.at.;ste' aantal· punten in de weekrangorde; het bestuur
heeft hot recht sterke spelers hoger in te ·del8n,
Speelt dlD speler in één woek twee partijen (bij eon bondswedstrijd kan
ook o p cmi. andere avond gespeeld nooten worden) dan tell8n b8ide resultnton. Alle spelers,die in die weck niG'f; � këer Spélen,krijcen als conpen�atic 1/3 yav �un waardecijf8r extra,
Si;io9ltonpo:
clubwedstrij?, 35 zetten por 1t uur,daarna 20 por uur·r
bomclswedstrJJd
40
, , 1-t uur,daarna 20· per uur.
, ,
.
.
Pun-éGnvergoedinc bondswedstrijden:
·. ''1e tiental: 18 bord 80 pnt.
2e bord 79 pnt. enz.
2o
, ,
10 bord 70 pnt,
28 bord 69 pnt, enz.
3o ti o ntal :
10 bord 65 pnt.
2o ,,
6,'f pnt. onz,
Hot bcrntuur k8,n spc,lers,die cloor bepaalde 01cistandighoden·'Vcel nooton
ver?,uinon,op een bepaalde plmtts in do rangorde vastzetten,
In ·de ran;;or de blij v e n c1e 9e en 1 Oe plaats 'onbezet voor bijzondor8 ge
v0,llon (besluit ledenver[;adorinc
1 9. 70) Z ijn 8r ceen bijzondere geval
len1dan schuiven aan het e inde van do oonpetitie alle spelers twee
·
plaatsen op,
In: [';ovallen"waarin niet is voorzien,beslist .hot bestuur.
v

·

·

·

1

5.

16.
17.

•

18.

. .

telefoon w.l,

. . . ....... . .. . ... ... .
.

35 71 78

·-

( no oit bellen

tussen

6

en

7 uur)

·

