r

W, Eijgenbrood

f.>'..t.h11_g_o;r.a_s.§.t_r�.a_t_ 51. hs, tel.
penningmeester L,C, S erlij n

.G..ep1_._g_i,.:&o.J:.J.B.8.f ..b n.

SV CA ISSA

v,

.�....e...c "r/_w).�•)�...•Y(._Eli.9.�Dbrood
. ,u.d n.".•.
!1'.a.a. p_cl]:iJ
•.•

lLl.!!

35

-

zie bov-en

JJL".'....ê.ugust us.J212

.SJ'J.!J.S!<L.-

FISCHER

De hele schaakwereld zit in de b an van de' grote match tussen Spasski en Fischer,

In ue dagbla den vinden we naast do partijen allerlei beschouwi ngen o.a. over de mens

Fischer" Vragen van lezers werden b e antwo ord door schaakredakteuren,

dio meestal

z el f botoalde schakers zijn •
. Fischer is 88-n genie. Met genieën mo'et je meer geduld h e b ben dan met anderen.

\fot

\.1ij

maar

niGt

k0u nne n

begrijpen is, dat

bord zijn tegenstander te sa rren •
•••••• omdat,aldus

. • •

een gen ie het recht heeft om op het sc h aak 

dat hij alle fat
� soen'snormen kan laten varen•• •••

Gen 'redakteur,er grote bedragen op het spel staan! Want••••Ajax

doet hetz3lfdo met zijn tegenstander ,

9

Staat

Ajax

v66r1dan spelen ze het laatste kwar

" s'tánde
� r. En dan zijn we precies wuar v,,r.:; zijn willen.
tier op balbezit en sarren de te e'n
Sinds de invoering van de betaalde sport is die spar� voor mij g�en sport meer maar

business, Begrijp me goed,

Ik geef elke goede voetballer gelijk al s hij prof wordt.Maar

hij .neemt. dan afsche,id van .do sport.· En nu de verge lijking ; Omdat ook in het schaken

b:0tolen is binrieng�drongen,.maag opeens alles. Je mag onfatsoenlijk zijn,je mag
tcge f}s.t an d cr sarrer1,jo mag allerlei wonderlijke eisen stellen. \ile dac h ten , dat het

hot

s.c.hé.lken v-icl

terl

e

$chi�-Gen.-

i

je

en s een konir:ik ij_k spel genoemd werd. We moesten dat;1koninklijk11maar la
Het gaat

_immn:ès

om de harde (?)

dollars?

,.w.� hebben re spekt voor Spasski, Hij blijft heer 1 f'ischer gaat deze st ri.j d winnen,
Dr-.ta:;c�Vc:c is ,ioder.Gen het eens. MaEJr wat zal ons straks ·boven hot hoofd h angen als

�

·.Fischer w o reld krnn pio �n is
n zijn titel moet verdedigeni Hij is door d e " F I D E " met flu
.
w e l e n hand ;choen cri crnngepakt. Hij decrèteert en de heren ven de Wereldschaakbond
plooipn an plooien,

Ook alweer

�rn

da financiole debacle,die Usland te wachten stond ,

Fischer zcü dat fluwelen gecjoo straks niet vergeten zijn!

Wo ducht2n dut het schaken in de Gouden Eouw zit. Op veel cl ubs stromen de le

·.den,ineostal huisschakers,binnen. Ook ons ledenaantal stijgt gestE1diglijk!

Dat zal wel

niLt komen doór de toelichtingen op dG gespeelde partijen in de TELEAC-cursus. Want
wat de he.ren Euwc en Mühring daarvan makan is erbarmelijk! Vergel\jkt u hun optreden
<':!ens met dG damcursus van o.a. Sijbrands in 1971.

A\]Emdà. voor de jaarvergadering te houden op dinsdag 29···augustus .1972. Aanvang

�B,10

.
Aóe_nda:
. � . . . ... �

yur precies,

1, Opening door de voorzitter

2', Notulen vorige vergadering (zip eidG:rs in: <Jit nummer)
3·, Jnarvorslag secretaris (zie elders in dit nummer)

4·, Jaarvc;rslag wedstrij dloider (zie het blad van juni II

5·, Resultatenrekening 1971/1972 (zie elders in dit blad)
6·, B8groting 1972/1973
(zie elders in dit nummer)
7. Benoeming kaskommissie
B,

van Steden en de bestuursleden
Bestuursverkiezing - aftredend zijn voorzitter
.
.
A.A.de VOs en J�Lagendiik

9, Prijsuitreiking

10.
11,

Bondscompetitie: voorstel 3

tientallen +

1

S,G,A,cup - voorstel meedoen

zestal

12, clubcompetitie - voorstel: als vorig jaar
13, rondvraag
14, sluiting

leden,die voorstellen willen indienen,mooten dit doen
uiterlijk vrijdag

25

augustus;indienen bij de secretaris,

Voor de nieuwelingen",vJij plegen nooit lang te vergaderen, Meestal zijn we
in �6n uur kant on klaar, Er is dan nog volop gelegenheid tot schoken,
Uv1

bestuur hoeft de vergadering goed voorbereid. U kunt alle verslagen

thuis bestuderen.

/ ·

' Toon U\·J belangstelling door aanwezig te zijn!!
-·-·-·-·-

�:

. '

.

Aanwezig 24 leden plus 4 "nieuwelingen".

De voorzitter heet allen . welkom,memoreert het overlijden van onze vriend Schippe ..
heet de 4 ni".uwelingen welkom en spreekt onze vriend Vlasbloem toe,die i.v,m. zijn

verhuizing naar Hilversum afscheid komt nemen, De notulen van de vorige vergade
ring worden goedgekeurd. Jaarverslag socretaris: geen commentaar. Jaarverslag
wedstr�dleider; idem. Resultatenreken�ng :

van ongeveer f

500,-

or is nog een contributieachterstand

;de kaskommissie heeft de kos nog niet gecontroleerd;het re

sultaat hiervan wordt in het clubblad bekend gemaakt, Het clublid Alons is drie

jaar achter mot contributiebetaling, Besloten wordt hem,als hij voordien niet be

taalt, met ingang van 1 oktober te royerlm,

,B.!'.!L".O�t.i.ns . .12/.13.•
var.ia

jaar

Op voorstel van lfoidig zal bij de resultatenrekening van het

do begroting worden opgenomen ter vergelijking, In de kaskommissie

wordt Zcoven benoemd• Bij cle bestuursverkiezing worden Serlijn on t:ijgenbrood sr.

herkozen, Serlijn neemt de verkiezing in beraad, Prijsuitreiking: de nrs, 1,2,en 3
Swnt,Eijgenbrood jr en van 't Riet nemen hun prijzen·van de wintorclubcompetitie
in on·Gvangst; do Vos is de nieuwe snelschaakkampio�n. Vonk on van 1 t Riet winnen

do zomurcompetitie en krijgen een prijsje. Meijer is winriar van hot door de Jong be

schikbaar g8stolde horloge, Aan de bondscompeititie zi.:llcm we met 3

tientallen

doolnemon, Ook 3an de SGA-cupwedstrijden nemen we deel, De clubcompetitie wordt

aL; vorig jcwr georganiseerd, In de rondvraag deelt de Jong mede1weor een horloge

buscfükbaar to zullen stellen. Dankbsar aanvaard!

de Vos

Jc,arvorslag secretaris
Hut VGrenigingsj�ar 71/72 werd begonnen met 114 leden, Per 20 augustus 1972 tellen

we 54 leden, Een flinke aanwasl Deze aanwas kwam de laatste weken van het verenigings
jnar tot stand, Bij informatie bleek,dat het kampioenschap van de 5GA1behaald door

CCJissa 1 en de match Spasski-Fischer, hieraan debet zijn.,
44 leden
Per 1 spet. 1971: ·
vertrokken in het verenigingsjaar: 10 leden
anntol nieuwe leden in dit jaar :

leeftjjdsver<teJJ.n.9.t

boven de 35 jaar:
onder de 35 jaar:

20

18
3!1

Het bondsbureau van, de KNSB bereidde de centrale verzending van Schakend Nederland
voor, Mot ingcng. va.n september 1972 ga9t dit. gebeuren, Dat betekent voor de secre
taris d�t gacn bon dj es voor dit maandblad g�schreven moeten worden.Het ledenbestand

van do KNSB is in een computor ingebracht. Elke maand krijgen we" nu Gen keurig leden-

overzicht to2gGzonden.

In oktober en in opril vertegenwoordigde de secretaris Caissa in do gedelegeerdeb

vergadering. Uw secretaris kan niet zeggen,dat hij net bijwonen goed b8stede tijd vond,
Het peil Vëln de vergaderingen staat nog st
· eeds op een zeer laag nivEJau.

. clubnieuws
Ons mc:undb1ad verscheen weer vrij regelmatig , De redaktie probeerde het

heet van du nGeld te geven.

Hot hoogtepunt in het verenigingsleven dit jaar was het behalen van het kampioen

schnp Ván de 5GI\ met dEJ d..saraan verbonden promotiewedstrijden. Caissa 2 \rJilde niet

achterblijven nn werd ook kampioen; het speelt dus volgend jaar in de overgangsklasse.
Onze varenising verjongt; dat blijkt duidelijk uit de leeftijdsopbouw.

Een go�d jaar ligt achter ons,

(zie boven).

E.

Y--�-�SJE._V"�n
_ ..t

inkom�ten:

zaalhuur

2500.-

contributies

SGA-contr.
clubbl<1d
onkosten

onvoorzien

_; ______

715. -

1 ooo.-

285.-

200.-

300.-

__

2500.-

2500.-

De rosultotonrekening 71/72 . kon niet worden opgenomen,omdat de penningmeester
��n on ander nog niet helemaél rond had,
. .rs
Jl.o. st
. .uu
. _v.er
. _g_a,d_e_rins
Het bestuur is op 17 augustus bij0en geweest om het nieuwe seizoen voor te bereiden.
Maast hot voorbereiden van de jaarvorgadoring werd nog gesproken over de volgende
punten:
.!J.8.Z.e.lJ
,. ,a"
. i

•.

1',.11.0.Jl-'L

t.g.v. de· twe behaalde kampioenschappen - datum: .cJ..i�nsd,59..19 sept.

inhoucl fcestpot ongevr,er f 1 BO.- er wardt gerekend op 40 aanwezigen - de aanwezige

leden worden ingedeeld in poules van 4 van ongeveer gelijke sterkte, - iedereen

speelt dio avond 3 partijen van 40 minuten (elke speler krijgt "dus 20 minuten per par

tij) - zenuwen kom·on er dus niet aon te pas. - voor elke poule zijn 4 prijzen beschik
baar; niemand gaat dus met lege handen naar huis - de 1 e prijs is·' vanzelfsprekend w�l

meer begeerd dan de 4e - noteren dus:

�-"·

19 septembeL ! !

-

2 consumpties gratis ! !

.kl
. .o)'.J<�n: op diezlefde 19e september worden 4 oude schaakklokken bij opbod ver

kocht. (groot model) Ze hebben zo'n 40 jaar dienst gedaan; het uurwerk is nog goed,

resterencio tijd na du jaarvergadering zal worden gevuld als op deXBl gezellige avond;

partijen zullen dan om der wille van de tijd een t uur duren, ( twemaal f uur ) ; we reke
n .m op een vorgadering van oen uur en beginnen daarmee dus· om 9, 15. uur ( 29 augustus ! ) ;

de

· "

v,Jór du �vinnars een prjj·Sj'e !

.
o,a, tijdens de reis naar VIANEN (p'romotiewedstrijd) is· ür door onze eerste

,s_tu
. ,f:lj,_e�ay_o_n.c:i.:

�icmhilspolers do \·mns geuit onkel·e avonden uit te trekken voor 'openingsstudie in groep
jc.:s; dot zou natuurlijk ac:fk ··11buiten11 de dins'dagavonden kunnen gebeuren,moar dsar zal vol
_ aarom een proef nemen en zal in het
gons het b.e_st-uur wo:ïnig. van_ komen; het bestuur sil d
clubblml v·an oktober· mm· avond ( therie)

v.oor novemb:er aankondigen,; zij, die meedoen, krij

gon:, omdc�t ze - niet in de .wintercompetitie die avond kunnen
spelen,.een vergoeding van de
·
heJ:.{t van hot eigen W3nrdecijfer k>:\i!JIOI. Valt de avond in de smaak, dori. worden er meer

�vondon vastgostold,

n.i.�

. d.
.1o
. un.

'Het is ons bokend, dat nog enkele sch8kers overwegen z.,ich bij ons aan to sluiten.

Ze zijn natuurlijk straks hartelijk welkom, We herhalen nog oons,wat we vorger al neer
schreven • • • • • • hoe eerder ze zich melden,hoe liever. Vooral als daar spelers bij zijb,di,"
ó\' ons",1102...9..

n.

zouden kunnen spelen. Op 1 oktober moet de tientallenopgove bij de bonds

•1odstrijdi.eider binnen zijn, V66r die datum willen we graag weten, hoc: het met de speel

sterkte staat,
5chconmonk

· ·�.="��"''-'--�� _._..

.

!Jns sp,,ollokaal heeft de zomerschoonmaak achter de rug, De lempen zijn ontdaan van

d�

bruine 3nnslag van onze tabaksdampen-. Oude lampen zijn vernieuwd. De zaak ziet er weer

piekfUn uii. Dnzo donk aan de heer Tishauser,onze barkeeper!
L?:.�?!Tl��ornP,�.t.i_t.i_�

Een groep von ruim twintig leden heeft meegedaan, Na de ronde van 15 augustus is

. ,

k::;rrL�n VLtst te Stoan dat Schmitz de winnaar wO:Cdt. Hij is niet meer in te halen.Proficiat.
Op �·Jin:::,dng 22 au
_ g • srelen �-q__ de laatste ronde!
22 augustus:

29·

-.

5

12

' '

septombe:i;:
"

19
26

' '
1 '

(or-tussen-door

laatste ronde zomercompetitie

jaarvergadering (zie agenda in dit nummer) -na do vergade
ring wat

+

uur-parttjen.

ee:tst.e ronde winterclubcompetitie

tweede ronde

gezellige avond

"

derde ronde winterclubcompetitie

zal Caiss3 1 nog een erowedstrij d spelen tegen oen aangevuld

SGA-bestuur ; valt die avond op een dinsdag,dan krijgen de m�despelenden een

puntenvr.rgooding)

Begin oktober begint de bondscompetitie !
�S.l.L!.�.S.�F2"t.i"ti�

:

verwachten weer een boeiende 1tJinterclubcompetitie; iedereen is natuurlijk zoveel
mogelijk pr�_sènt� De "startindeling" vindt u eiders in dit nurnmer. Ook het compe

1AD

titieregl-�rn,ent. Bestuu� dat,zodat u weot-,waar u aan toe bent!

Bodonkt: . J. Eefting (naar Arnh em)
R.de Vries (studie)
J,L,Helsloot (verhuisd)
Nieuwe leden: W.J.H,Zonjee - P.Heimans - Th,Hogenboom
H.DoevendanS. Hartelijk welkom !

- J,Chong

� R.Bronswijk

Wa hebben nog 4 CBndidaatleden op de korrel !

Winterclubcompetitie

====================

Hieronder do indeling voor de start op 5 september ! Van enkele spelers weten
we nog niet of zo gaan meedoen (Koning - v.Dostveen - Holdorp ??) U w8 et 1t: iedereen
kan a lt\) d terstond tfürclen ingedeeld !
1.

Eij g onbrood jr.
Arp
S8\•r8j singh
v.à.Spek

2.
3.

4.
"
oo

7,
u.

�11 •
12.
13.
14.
1 5-1)
' c
1 G

19,

Nusink

20"

V,Gn Dijk
·

24, B:tdersma
26, Zonjee

27. Barendregt

28,. Rang

29. Z egerius

30.

te r

H eege

31 • L agendij k

32. Moravee
33, Dranje

:v..,StedBn

�

n,
18.

23, Meijer

25; Smolders

S"iart

de Vos
Couaerus
v •.d,Vos
v·,Hulst
B·rauwcr
vnn Cleff
-v·. t t Riet

. 6.

21. Vonk

22. de Beus

Eijgenbrood sr
VJolte:c
F ron s cl orf

34. Pe te rs
35 . Dirks

39. Chong

40.
41.
42.
43.

Grtlnbauer
Dudmajjer
de Jong
Doevendans

44. v.Dostveen
45. !Jsselstijn
46. NGidig

47. H eirn a ns
48. Mulder

49. Hogenboom

so. den Hertog
51. Schmitz
52. Bronswijk

36, Serlijn
37. Z ev e n
38. Alberts

Met spanning kijken we uit naar de e G rste 2 ronden, die wel weer aardverschuivin"
gen zullen geven. De eerste klap is nog steeds een daalder waard! Op e en ladder
kun je senl omhoog!
-. -. -. -.-.-.lrJilt u altijd••

" • • • • • "' .

adresveranderingen onmiddellijk doorgeven?
verkrijgen va� een telefoonnummer doorgaven?
wijziging in telefoonnummer doorgeven?
-.-.-"�·-·-·-·SeJl��q,n. ·�·�!�c�"n.t"e_ n��._.•..t c e�
Een wut kribbige ponningmaester op de bGst'uursvergadering.·•••v·JGer een te grote
cchterstand in contributiebetaling •••• onze contributie is afgestemd op w.::it we nodig
hcbben1macr dc:1n moet do contributie wel op tijd binnenkomen.•• ••• we hebben �en gironum
'Tl8r C 2862 tnv. van Caissa••••• gebruïk ·dat ·svp,maar dan wel tijdig .. . .. . en wie contant
bctoolti,..,,1il dat wel regelmatig op tijd doen ••••• ee n penningmeester is geen geldschieter,
c'.ie b.v. de huur mCJ ar even uit eigen zak betaalt • • . . • hebt u achterstand,metesn i11 aide
rnoken svpt

. p_g_l.")ll.O[l;t_yp.E.;L.de clubcompeti tie 1972-1973
1.9.l!!P.9�c;i..t.i.er
1, Aan hot boyin van de competitie wordt een rangorde ·opgemaakt1di'e afgeleid is van de
oindstand van de; vorige competitie,

2, Elke speler krijgt eon waardecijfer toegekend,dat' afhankelijk is ven de plaats op ds
laddor.
3, Do in doling op do speelavonden gesc_tiied't �;,, � •. 1 0 ûu:r.'. precies; wie later komt kan die
svonc1 niet voor do competitie spelen, Wie t'ev�ren waa,;schuwt,dat hij later komt,wordt
"�l ingod0tüd,

'••

Iedere speler spoelt tegen de in do nabijheid staande aanwezige speler,

5, Twee dozelfdo spelers spelen maximaal drie kesr tegen elkaar,
6. Bij de ec1rstu ontmoeting wordt er om de kleur geloot,bij _de Ze ontmoeting wordt er van
kleur ga"isseld;bij de 3e ontmoeting wordt er opnieuw geloot,
7, Bjj 1-�un overv.1inning verkrijgt men het W3ardecij'f6r van zijn tegenstander aan punten,bij
remisci do helft on bij verlies 0 punten,
8, Elke wook vmrdt oon nieuwe rangorde opgemaakt,waarin de resultaten van de vorige week
verwerkt zijn.
1/3 deel van hun waardecijfer

9, Wordt oen partU:afgobroken,dan krijgen beido speiers

aan punton.Do pnrtij. wordt uitgespeeld, zodra beide spelers op een clubavond present
zijn,l<omon obicl� spolers in do loop van de week, tot een beslissing1dan moet" het resul
taat uiterlijk mamndag ann do w,l, "orden meegedeeld,
1/3 van zijn

10.Bij vorhindoring,gemeld aan de w,l, voor dinsdag half 8 verkrijgt men
waardecijfor nan punten;wie zender bericht wegblijft krijgt 0 punten,

2/3 van zij� waarde

11, Is het aantal spelers oneven,dan krijgt degene;dio niet spoelt

cijfer non punten;6�n.speler kan slechts tweemaal voor deze vergoeding in aanmerking
komen.Esnzelfdo vor�cieding verkrijgt hij,wiens teigenstander in een bondsw.edstrijd 'niet
opkomt.
• ·

1/3 van het hoogste +

1Z.Nieuwo spelers kunn�n onmiddellijk worden ingedeeld;ze krijgen

laagste aan.tol puntcin in de weekrangorde;hot bestuur heeft het recht stBrkó spelers
"

hoger in to dolen,

13, Spcrnlt iemand in ��n week twoe partijen

(bij

oen bondswedstrijd kan ook op eon andere

avoncl gospcold moeten worden) dan tollen beide 'resultaten, Allu spolors,die in .die
week niot t1,Jou koor spelen krijgen ihls compensatie
cijfer oxtro.
14.

Speeltempo:

35 zetten per

clubwedstrijd:

bondswodstrijd: · 40

>',:.

15,

,,

per

Puntenvergoeding bondswBdstrUden:

1e tiental:

1o bord

2e
3e
Zo tiental:
verdor:

,,
,,

uur,daarna 20 zotten per uur,
uur,

' '

20

'

,

"

"

90 punten
89

,,

88

,,

80

,,

1 c bord
Zo
"
1 e bord

79
70

,,

69

28

1t
1f

1/3 deel van hun Bigen waatde-

·

"

enz.
onz.

"
,,

enz.

16. Het bestuur knn spelers,die om een bepaalde reden veel moeten vorzuirnen,vstzetten
op oen bepaalde plonts in de rangorde,
17,

In do rangorde blijven de 9c en 10e plaats onbezet voorcbljzortd<$rci gevallen. Zijn er
geen b'jzondere gevallen,dan schuiven clllB spolcirs twee plaatsen op,

18, In gsv'1llon1w,wrin niet voorzien is,beslist ·het bestuur,
i

-.-.-·-·-

!

1
1\

\\

telefoonnummer w.l.

35

·71·

·78

•t

