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TEHUG ••• • , 
van vakantie,terug in de werkelijkheid. Ook· de schaakzaken vragen weer aan

dacht.\fo beginnen meteen met een brok leed. Op dinsdag 22 juli is in Merano (Itali!l) 
onze vriend Vonk verdronken. Volgens een zwager,die mij belde,is hij vermoedelijk met een 
te 1•arm lich�am in het ijskoude water van een zwembad gedoken. Zijn hart begaf. het en 
me11 heeft het niet terstond ontdekt. Het heeft nogal enige tijd geduurd voor zijn lichaam 
noar Nederland vervoerd kon worden, Op donderdag 31 juli is hij in Haarlem,waar hij woon
de, begraven. Hij was niet een man,die op de club naar voren trad, Schaken kon hij. In 
1969 was hij clubkampioen, in 1968 en 1970 ·veroverde hij het clubsnelscchaakkampioenschap. 
H'j was 19 toen hij in 1960 lid werd. Vijftien jaren hebben we hem in ons midden gehad; 
in 1974 was hij een tijdlang uit de running. Hij was leraar wiskunde. En·nu,op 34-jaige 
looftjjd, dit eirlde .• Hij was niet getrouwd. Een zwaar verlies voor de c1ub,maar meer nog 
vcqr de familie. Hij ruste ··in vrede. 

Op 19 juni j.l. promoveerde onze vriend Meijer aan de VU tot doctor in de wis
kunde en natuurwetenschappen op een proefschrift getiteld: N-AMHJOALl<YLDIARYLKETIMINES 

U kunt een biertje verdienen als u deze titel vlot achterelkaar kunt oplezen, De beruch
te Idi /\min,presidant van Uganda zal hier vermoedelijk niets mee te maken hebben. 

We hebben vriend Meijer op de club al in het openbaar gelukgewenst,in ons club
blad doen we dat nog eens dunnetjes over. HuldeJ 

In zUn proefschrift zijn 2 stellingen opgenomen,die het schaken betreffen! 
Stelling 2 luidt: De communicatie tussen de verschillende bestuurlijke niveaus binnen de 
K��SB "ordt slechts in theorie bevorderd door het invoeren van een struktuur als aange
gegeven in de tweede Struktuurnota. 
Stelling 6 luidt: Het door de plaatsingscommissie van de. Ned. Bond van Correspondentie
schakers gehanteerde systeem voor het opstellen van een ranglijst naar speelsterkte ver
toont vele punten van overeenkomst met het door de FIDE toegepaste ELO-syst.eom. 

In dit nummer wordt de jaarvergadering voorbereid, Lees alles s.v.p. goed door. 
Het hoofdstuk E T NAMC T E N zal 11i±gebreid ean de orde kamen, Een biina fail 1 iete KNSB zal 

geld gaan vragen.En dat komt neer op de hoofden van de aangesloten verenigingen, 
E 



JAARVERGARDERING 
::;:::;:;;;;;;;;;:;::;;::;:::::::::;;;.·..:;:::::;:;::;: 

.�gend01 voor de jaarvergadering te houden op dinsdag 2 september 1975 om 8.1 O uur 

1. Opening door voorzitter van 5teden 
;:>, Notulen vorige vergadering (zie elders in dit nummer) 

;i" 3, ��lfe'rslag secretaris ( ziu elders in dit nummer) 
4. Jaarverslag wedstrijdleider (zie elders in dit nummr.r) 
5, Financfoel overi.icht 1974/75 (zie elders in dit nummer) 
6, Begroting verenigingsjaar 1975/76 (zie elders in dit nummer) 
7, Benoeming kaskomissie 1976 
B, Bestuursverkiezing - aftredend zijn de secr/pcmn·, W,Eijgenbrood en de penningmeester 

Th. Hog enboom - zij zijn herkiesbaar 
9. 

10, 
11 • 

12. 
1 a, 
14. 

Prijsuitreiking 
Bondscompetitie: 
S.G •. l\.c:up - voorstel inschrijven met een viertal 
Clubcornpetitie - voorstel zelfde systeem 
Rondvraag 
5luiting 

Leden, die 
vrijdag 29 

voorstellen willen indienen·, moeten dat uiterl\j k 
augustus doen. 

" 

De vergadering duurt een uur;er wordt n" afloop een wedstrijd georganiseerd', U1< bestuur 
heeft d" vergadering goed voorbereid; u kunt allo stukken thuis doo.rnemen, Toon u1-1 bulang
stelling door aanwezig te zijn. 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-·-

Notulen vorige jaarvergadering (3.9.74) ---------------------------------------
Voorzitter. van Steden zegt. in zijn openingst..roord verrast te zijn door het groot aantal aGn

weziga leden (45);1t was gu�n best seizoen dat we achter ons hebben; C1 gedegradeerd! 
Deze :n�and is het 40 jaar geleden,dat de moeder-vereniging Amsterdam-Zuid werd opgericht 
(6,9,34) maar de naam Cnissa bepaalt nu de ouderdom, .In 1976 hoopt Caissa haar 25-jnrig 
bestaan te vieren. Do notulen van de vorige jaarvergadering worden goedgekeurd:,alsmE-�de 
de' ver.slagen van de secr, en de wedstrijdleider, Frensdorf en Meijer controleerden de boe
ken van de penningmeester; dG penningmeester wordt geçlechargeerd, In de nieuwe kaskommis
sie vJorden benoemd Frensdarf en Oranje. 
De; aftredende bestuursleden van Steden,de Vos en.Lagendijk worden herkozen. 
Prijsuitereiking: Sewrajsingh 1e prijs clubcomp,,van Hu;I.st 2e id"van Gljzon 3r{ id• 

Broorsen - snelschaakkampioen , Lange zomercomp.kamp. v._'t _Riet 2e id. 
In de bondscompetitie zullen '"e opereren met 4 tientallen, terwijl 'Ben viertal _zal doel
nomen aan de strijd om de SGl\-cup. 
Een ingezonden stuk van Zeven over de puntentoekenning in de clubcomp, wordt besproken, 
Zeven gna.t akkoord met een schaduwtelling gedurende het komende seizoen, Van ·•t Riet 
vraagt diegenen,die 15 plautson of meer per jaar stijgen een prijsje te geven, Zal gebeuren 
Van 't niet zal dit bijhouden, . 
In de rondvraag stelt Sewrajs'.ingh nog vooi· een periodekarnipoenschap in te voeren, Het 
bestuur- zal ��n en ander bezien. 
Tenslotte deelt het bestuur mede,dat de onderste 15 spelers kunnen strijden om een prijs 
van f 25,- De voorzitter sluit do vergadering om 9.15 uur, 

-.-.-.-.-.-·-·-·-·-·-·-·-·-· 

De zomercompetitie mag zich in een redelUke belangstelling verheugen. 
We telden op 12 augustus 27 leden! We hebben voor een tussenstand he
laàs geen ruimte, Baars is de grote kanshebben. Hij is niet to verslaan! 



JaarvGrslag secretaris --,�------------·-----... -
l,fo startten in 1974 met 72 leden,we eindigen met 74 leden. De :j.enftijdsvcrdelin'g ïs· nog 
stc"ds prima: t/:n 24 jaar: 17 25 t/m 30 j. :29 31 t/m 35 jr. 9 boven 35 jaar: 19 
De gedelegcerdenvcrgaderingen werden door voor�i tter en secretaris b\jgewoond. Ons club
blac: pnsseerde het getal van 200. Van het bondsbureau van de KNSB ontvingen we elke 
:-riaand een computcrafschrift van het ledenbestand" In de persoonlijke sfeer memoreren we 
de· promotie van onze vriend ·Meijer tot doctor in de wis- en natuurkunde, het tragisch 
overlijden van onze vriEind Vonk" 
'cle vn;rmcldon nog de prettige samenwerking met de familie v.d,Vlis;velen uwer zullen niet 
weten.dat. de dochter des huizes voor elke thuis-competitiewedstrijd borden on stukken 
klaarzette. 
Cai,os:J bloeit nog, de sfeer is prettig, de strijd hevig J Houën zo! 

���:�:::��2-�:�:!:���=��== 
In do clubcompetitie is Sewrajsingh weer de. sterkste gebleken, voor do 3co maal in succes
sie; vornaf de 16e ronde troonde hij bovenaan. Opva'llend was,dat het aantal 3fgebroken 
partijen dit seizoen lager was da

.
n ooit tevoren. Verheugend was de belangstelling voor 

hGt clubk2�piocnschap snelschaken,ruim 40 dGelnemers. Tweemaal traden wo naar buiten, 
Jen viertal deed mee nan de snelschaak\vedstrijden van de S.G.!\. on ook een viertal aan 
�en 1<:'!5B-snelschaaktoernooi in Beverwijk. In de wedstrijden om de SGA-cup hebben we het 
na d8 2e ronde laten afweten, De zomercompetitie lokte toch nog zo'n dikke 20 spelers 
naar do clubavond. 
In de bondscompetitie hadden we gerekend.op een terugkeer naar de hoofdklasse;we kwamen 
61'n punt tekort. C2 kon zich net handhaven in de overgangsklasse,Ook voor C3 hadden we 
_op meer gGrekend,dat moet er d9n het volgend seizoen maar eens uitkomen. C4 einidigdo 
in de midGenmoot. 
Straks in oktober begint de nieuwe bondscompetitie. Tijdig ingespeeld zijn is zeer geivenst. 

Begrote kosten tegenover werkelijke kosten van het afgelopen jaar: 

begroot werkelijk + of - begmoot werkelijk + of --- ---------------------------------------------------------·----------------------------
kontrib. 

nadelig bGgr., 
verschil 

3330,-

kontributies: 

3293.-

206,55 

50 x f 7.- = f 350,-
25 x f 3,5o= �--�Z!�� 

- 37 

206,55 

12 x f 437,50 = 5250,-

feest pot 80,-
5330, -

huur 1010,- 1030 -20 
5GA contr. 1300, - 1441, 75 -141,75 
1'laandbl. 

+ porti 350.- 371,30 - 21,30 

div. prij zen 300,- 392,75 - 92, 75 

aanschaf mat. 150.- 263,75 -113, 75 

reserv.clubf. 150,- --�-- +150,-
onvoorzien 70,- ---- -- + 70,-____ ._ _____________________ 

3330,- 3499,55 169,55 
---------------·-------------""'! 

huur 
5GA-contrib, 
KNSB (extra tientje) 
maandblad incl, porti 
div. o.a. prijzen 
res:. aanschaffingen 
res, feestpot 

1160,-
2100,-

750.-
420,-
400,
:la!l, 

250,-
5330,-



K.N,S,B, - snelschaken 
====================== 

Op zaterdag 31 mei heeft een viertal Caissaleden deelgenomen aan de KNSB-snelschaak
wedstrijden in Beverwijk. Er werd gespeeld van 1s morgens 10,00 tot ver in de middag; 
elk team moest 15 wedstrijden spelen •. Broersen,Roos,Kappelhof . en van Gijzen hebbon 
zich duchtig geweerd tegen vrij sterke teams, 
Aanvankelijk wilde het niet lukken. Van de eerste 6 ronc\en W3rd vier maal verloren 
en twee maal gelijk gespei:;l�. In .de vett!dere 9 ronden werd niet tMn keer moor verloren. 
Er moest gespeeld worden tegen teams,dio soms verre reizen hadden gemaakt: U,V,S, , 
Katwijk 2 , U,C,S, , de Pion , Pallas Deventer, Overschie 2 , Ons Genoegen, M,S,C,, 
Magnus (Schagen), De Zwarte Pion, Go0se 5,V, 2,.Dordrocht 2,Kijk Uit 2,De Zwarte Pion 1, 
Heemstede, 
Kampioen werd Kijk Uit 2,dat van Caissa verloor met zt-1t. Caissa haalde 18 punten, 
Persoonlijke resultaten: 1e bord: Broerson - 6t van de 15 

Ze bord: Roos 7t van de 15 
3o bord: Kappelhof- Bt van de 15 
4e bord: J,v,Gijzen� 9 van de 15 

Gespeeld 15 partijen - 7 gewonnen - 4 gelijk - 4 v.erloren, Caissa bezette de gedeelde 
7e/Be/9c plaats. 

DE FINANCIEN 
::::::::::::;:;:;:::::::::::::::::==:;; 

Onze minister van. financien kijkt zorgelijk, Geen wonder. Geruchten van aanslagen 
np de "pot" van de verenigingen door de KNSB zijn niet van rle lucht, Op 14 augustus a,s, 
belegt ce SGA een bijzondere vergadering over de financien, Wat daar uit.komt weten wo 

. nu nog niet. Onze contributie is uitgesproken laag. \fo hebben altijd zuinis geleefd. 
Aller;n een enkele personeelsvereniging vraagt een nog iets lagere contributie,maar die 
hebben dan ook geen huurpenningen to betalen,omdat ze in de bdrijfskantine gratis onder
dak hebben, De KNSB zal vermoedelijk een tientje per lid extra vragen om· uit de rode cij
fers te komen, Voeg döarbij een contributieverhoging aan de bond van f 4,- per lid,ter
w.ijl ook nog .een extra bijdrage voor het maandblad dreigt, Caissa doet doar dan nog eon 
jubilew.1 in .1976 bij (25-jarig bestaan) en u begrijpt waarom de penningmeester· een nógi:il 
forse verhoging van de contributie voorstelt, Volgens zijn berokeningan zullon we van 
f 5.� naar f 7.- mooten an dus van f 2.so naar f 3.50 voor hen,die alleen maar studeren. 

i-lat bestuur komt op 19 augustus in vergadering bijeen om zijn begroting voor het 
nieuwe·· vorend.gingsjoar te bekijk.en, En op de jaarvergadering kunt u ucJ zegje hierover 
dbcn. 

\fo willen nog oven• terugkomen op dat �llE..'l.D..�maar stl.J!i!!..rE.!l• Met nadruk stelle11 we 
d;it iemand a],leen maar recht hoeft op betaling van de halve contributie· als- hij/zij alleen 
rna�r studt=;:Ç3r:I;_ • .  Wordt erbij verdiend mot lesgeven, een halve kantoorbaan o.i.d. dan menen 
wo recht to hG.bben op de. vclle contributie. 1\lle leden,dic zich als student hebben op
gegeven viillen !Vel evon"bij zichzelve te rade gaan". Twijfelt u over dezp zaak,ga dan 
te" rade b10 een···cter boutuursleden� 

We hebben ook rekening te houden met do sterk verhoogde porto-kosten, Ons hele 
maandblad kost nog geen tientje,maar er komt wel een bedrag van ongeveer f 30,- aan 
postzegels bij. En tenslotte staat daar over B maanden ons 25-jarig bestaan voor de 
deur, En daar willen we ook nog wel iets aan doen! 

Agenda: 

x-x-x-x-x-x-x-x 

19 augustus:. zomercompetitie en bestuursvergadering 
26 augustus: zomercompetitie 

2 september: jaarvergadering 
9 september: de nieuwe cl4bcompetitie gaat van start 



Resultaten seizoen 74/75: 
===================�===== 

1, Alberts 
2, Arp 
3. Baars 

c4. Bare.ndregt 
5. Bart man 
6, de Boer 
7, Borst 
a. Broersen 
9, Broersma 

10, Bruggeman 
11. Brune 
12, Cornelissen H. 
13, Cornelissen W, 
14. Diependaal 
15. Dirks 
16, van Dijk 

Eijgenbrood sr 
18, F rnnsdorf 
19. Gesink 
'0, de Graaf 
!1. van Gijzen 
2. Heimans 
3, Hogenboom 
4. v;;Jn Hulst 
5, H ulsthoff 
6.- Jrtnsen van Galen 
7, de Jong 
'· Ksppelhof 
J. mej. Klein 
J, Knop 

Lange 
Lenst ra • Leijen 
Lie 
Neidig 
Nusink k. 

Nusink G, 
v.Oostveen 
Oranje 
Paardenkooper 
Reinen 
v, •t Riet 
Rietveld 
Roos 
Schaacke 
Sewrajsingh 
van Steden 
Sriram 
Uitermark 
v,d,Veldt 

�bcomp. 
sesp. pnt, % 
23 9 39% 

5 4 80% 
25 11t 46% 
13 . 8 62% 
27 9f 35% 
12 3t 29% 
25 11t 46% 

7 4f 64% 
5 3 60% 

10 2t 25% 
23  12 52� 
27 9t 35% 
28 161- 59% 
15 8 53% 
16 12t 78% 

5 4 80% 
7 4 57% 

13  7 54% 
27 11 41% 
14 5f 39% 

9 5 56% 
22 et 397; 
23 14 61% 

8 5 6 3% 
20 7 35% 
21 11 52% 
28 1ot 38% 
10 7 70% 
11 4t 41 % 
23 10t 46% 
2 3  9 39% 
17 1 ot 62% 
23  15-t 68% 

9 51-% 61% 
20 10 50% 
2 3  15 64% 
13 6-} 50% 
19 12t 66% 
25 1 5t 62% 

8 3 38',f 
25 16 64% 
26 12 46% 
17 5 29% 
1 3  10 77% 
28 14-t 52% 
17 13  76% 
20 12t 6 3% 
14 7 50% 

9 3t 37% 
1 3  7t 58% 

club+bondscomp. 
gesp. pnt. % 

24 10 42% 
10 6 60% 
31 15 48% 
18 10t 58% 
35 16t 47% 
18 7t 42% 

n.g. 
n.g, 

6 4 66% 
n,g, 

30 15t 51% 
35 15 42% 
a2 17 5 3% 
20 11 t 58% 
24 161- 68% 

n,g, 
9 4f 50% 

19 11 58% 
n.g. 
n,g, 

18 12 67% 
27 12t 46% 
28 15t 55% 
13 7 54% 

n,g, 
29 161- 57% 
29 1ot 36%. 

n·, g, 
n, g, 

31 14 45% 
33 15 45% 
20 11 55% 
31 18 5a% 
15 a 5 3% 
27 1 3  48% 
31 191- 63% 
21 11t 55% 

n,g, 
33  19 5a% 
14 6 43% 
32 1 at 5a% 
33  16 48% 
18 5 28% 
22 131- 61% 
30 16 53% 
25 19 76% 
27 141- 54% 

n·, g • 

n.g. 
14 at 

T
-----------------------

Op 31 augustus eindigt 
het v�renigingsjaar. 

Niemand mag dan een 
cent cont�ibutieachter
stand hebben, 

U habt nog een halve 
maand om de zaken 
recht te trekken, 

Gebruik giromummer 

C2 8.8 2 

t,n,v, S,V, CAISSA 

!-----------------------
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Competitiereglement voor de clubcompetitie 1975-1976 -��--u ... �"---·-�------... ----... --------�--- ----------------- t\ 
1. Aan het begin van de competitie wordt een rangrorde opgemaakt,die afgeleid is van de 

eindstand von de vorige competitie, . . .. 
2, Elke speler krijgt wekelijks een wàardecijfer foegekend,dat· afh.enkelijk is van de plaats 

op de ladder, 

· ·". " ·' 
· · · 

3, De indel·ing· op de speelavonden geschiedt om 8, 10 precies ;wie later komt kan die 
avond niet voor de competitie spelen,tenzij hij zijn later komen tevoren aankondigt, 

4, Iedere speler speelt tegen de in de nabijheid. staande aam<ezige speler, 
5, Twee dezelfde spelers spelen maximaal drie keer tegen elkaar, 
6, Bij de eerste ontmoeting wordt er om de kleur geloot,bij de tweede ontmoeting wordt er 

van kleur gewisseld;bij de derde ontmoeting wordt er opnieuw geloot, De w,l, houdt bij 
welke tegenstanders een speler had en welke kleur hij daarbij voerde, 

7. Bij een overwinning verkrijgt men het waardecijfer van de tegenstander aan punten,bij 
remise de helft daarvan en bij verlies � punten, 

8, Elke week wordt een nieuwe rangorde opgemaakt,waarin de resultaten van de vorige 
ronde verwerkt zijn. 

9. Wordt een partij afgebroken dan krijgen beide spelers 1/3 van hun eigen waardecijfer 
aan punten, De partij wordt hervat,zodra beide spelers op een clubavond present zijn, 
Komen beide spelers in de loop van de week tot een beslmmffiing,dan moet het resultaat 
uiterlijk maandag -aan de w,l, worden meegedeeld. 

10, 

11. 

12. 

13, 

14. 

15. 

16. 

17. 

Bij verhindering,gemeld aan de w.l. v�6r dinsdag 7.15 uur verkrijgt men 1/3 van het 
· eïig.en"waardecijfer aan punten;wie zonder bericht wegblijft krijgg 0 punten, 
Is het aantal spelers oneven,dan krijgt degene die niet speelt 2/3 van zijn waardecijfer 
aan punten;lién speler kan slechts tweema�l voor deze vergoeding in aanmerking komen. 
Eenzelfde vergoeding krijgt hij,wiens teiJe�stander in een J?.�wedstrijd niet opkomt, 
Nieuwe spelers kunnen .onmiddellijk worden ingedeeld; ze krijgen 1/3 van het hoogste+ 
het laagste aantal punten in de weokrangorde,Het bestuur heeft het recht een sterke 
speler hoger in te delen, 
Speelt iemand in 61in week twee partijen (bij een bondswedstrijd kan ook op een ander.e 
avond gespeeld moeten worden) dan tellen beide resultaten, Alle spelers,die die week 
niet tweemaal spelen, krijge_n als compensatie 1 /3 deel van hun eigen waardecijfer extra._ 
Het bestuur kan spelers,die om bepaald� redenen veel moeten verzuimen,vastzetten op 
een bepaalde plaats in de rangorde, , 
In de rangorde blijven de 9e en 1 De plaats onbezet voor bijzondere gevallen, Zijn er 
geen bijzondere gevallen,dan schuiven alle spelers twee plaatsen op, 
Speeltempo: clubcomp: 35 zetten in 1t uur,dasrna 20 zetten per uur, 

bondscomp: 40 zetten in 1f uur�daarna 20 zetten per uur. 
Puntenvergoeding bondswedstrijden ! 

1e tiental: 1e bord: 130 pn\;, 
2e bord: 129 pnt" 

etco 
3e tiental: 1 e bord: 110 pnt" 

2e bord: 1 09 pnt" 
etc& 

2'. tiental: 1e bord: 120 pnt, 
2e bord: 119 pnt, 

etc. 
l8QO'l:'8 tien/zestallen: 

1e bo::-d: 100 pnt, 
2e bord:· 99 pnt, 

etc. 
18. In gevallen,waarj.n niet is voorzien}�eslist hst bestuure 

x-x-xc-.·x-x-x-x-�< 
telefoonnummer w,l, 35,71.78 (nooit bellen tussen 6 en 7 uur) 


