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penn.: mw. E,Hogenboom-Metz 
gem.giro 4,602,882 tnv .Caissa __ ..., ________ ... _________________ _ 

clublokaal: v, Ostadestraat 153 - tel. 

Ontwaken uit de zomerrust - alle hens aan dek • • . •  ,dat is ons parool, Dat wil 
nist zeggen,dat er in de zomerperiode niemand verscheen. Dinsdag 21/8 ontmoetten we 
al weer 43 man/vrouw. Ze hunk�ren naar het 12haakhout. 

In dit nummer wordt de jaarvergadering van 4 september voorbereid; lees alles 
rustig door en kom op die verijädërrng�-veraër-tXäd-ëäiSSä-näar buiten;onze rubriek 
éaissq-op stap" vertelt er alles van. Maar even 14 Cais!laleden deden mee in het IBM..: 
toerno�i. Op 11 september gaat de wintercompetitie van start, 

·Groot nieuws is er verder niet.In ons vakantieoord lazen we in een Ned.krant, 
dat de yo9rzitter van Des/W'meer,dhr. Wittebol plotseling.�verreden is,Een enorme 
klap _voor di,e ve�eniging. 

Als �_r. in dit DUTfll'.ler. weinig rWimte is, delen we het wi�tercompeti tiereglement 
op· een les vel op de club uit, 

Jn_ de vakanti� i� ons clubhome keurig gerenoveerd. Op 4 sept. kunnen we weer 
terecht in de grote zaal. 

- -· -
E. 

In de - bestu_ursvergadering van 28 aug" stond centraal het vertrek van oniè pen
ningmeesteresse.,· Nu. de 3e Hogenboom-sprui t op komst is moest ze om ontheffing uit het 
ambt vragen. Zijzelf betreurt dit heengaan het meest, Nimmer hadden we een penningmees
ter, die met zoveel charme de guldens uit onze beurzen wist te ontfutselen. Daarnaast 
was ze precies;behoefde nooit gemaand te w·orden om te betalen w"at "sch�ldeisers" toe
�wam" Het bestuur heeft een reeks jongeren gepolst,mapr niemand was bereid te vervangen. 
Uiteindelijk was oud-voorzitter van Steden bereid voorlopig te helpen,omdat zijn ver
huisplannen even op een laag pitje staan. Zijh Wij ,Caissa-ers tci_Ch alleen maar cpnsu
ment7Dp de begroting voor 80-81 het volgend. jaar komen de aanschafkosten voor een kleu
terbox + kindersp8elgoed, We kunnen dan mw. Hogenboom "terug"-vragen;ze heeft dan mate
riaal om de kinderen te herbergen. Uit de leden wordt dan een kindercr'êche-kommissie be
noemd.Bestuurslid Broersen schijnt van de aardbodem verdwenen te zijn • .  Hij was niet op 
de vergadering,heeft niet de notulen van de vorige vergadering ingeleverd,zodat we die. 

0laas niet in dit blad konden opnemen. 
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JAARVERGADERING 
·==========:;::::;::;: 

AGENDA voor .de jaarvergadering te houden op dinsdag 4 september 1979.;.aanvang 8. 10 uur 

1. opening o!oor voorzitter Knop 
2, notulen vorige vergadering 

3.ingekomen stukken. 
4. jaarverslag secretaris 
5. jaarversl-ag w.l. 
6, verslag jeugdkommissie 
7, financieel over·zi'cht 1978/79 
8. begroting 1979/BD 
9 � benoemirig . .  kaskommi�sie 

10, bestuursverkiezing - aftredend: mw, E,Hogenboom-Metz (niet herkiesbaar) 
J .Broersen - 1 

11 • 
12, 
13. 
14. 
1 5. 
16. 

W,Eijgenbrood (he�kiesbaar) 

- het bestuor stelt kanclidaat voor.de .functie van penningmeester: v.Steden 
- led.èn,die andere kandidaten >(ill"n stellen, kunnen dat doen tot uiterlijk 

zaterdag 1 september 
prij sui treiHng· 
bondscompetitie 
s.g.a.·-cup 
clubcompetitie 
rondvraag 
sluiting 

. .  le:den.,die voorstellen willen indienen, 
moe.ten. dat doen uiterlijk zaterdag 2 sept, 

Neem ds moeite thuis alles door te nemen -
Toon uw belangstelling door present te zijn 

Na afloop organiseren we (indien mogelijk) een wedstrijd 

bij agendapunt 4 
Het seizoen werd begonnen met 80 seniorleden en.13 jeugdleden, We eindigden dit sei
zoen met 80 sniorleden en.17 jeugdleden. Het aantal leden ligt de laatste 3·jaren op 
een ongeveer gelijk niveau, De bondsvergaderingen werden door de voorzitter bijgewoond, 
Midd8n-in het seizoen moesten we afscheid nemen van de barkeeper-famil1e v.d.Vlis. 
Intussen regeert achter de bar de familie Cnossen. Maandelij�s ontvingen we van de 
KNSB . een computermfschrift van het ledenbestand, Omdat binnenkort een aanvang wordt 
gemaakt'-met de rElstauratie van onze grote zaal,hebben we de beheerskommissie van 1t 
gebouw gevraagp aandacht te �illen besteden aan de luchtverversing in de zaal, 
bij agendapunt 5 
clubcompeti tie: ·kampioen Dsca+ îgnacia - dat werd pas" bekend na· het uitspelen van de 
îäötëtë-afgeb�Öken partijen; een spannende strijd! �r werden 867 partijen gespeeld; 
dè gemiddelde opkomst beo!roeg 60,1 - op twee avonden w�rden 70 aanwezigen geteld! 
bondscompetitie: drie kampioenen, C1 , C3 en C6. Dat zegt genoeg. C2 en C4 ontliepen 
Öp-het-nippertJë de degradatie. c5 degradeerde naar de . 3e klasse. 
In de s.g.a.�cup wedstrijden versloegen we in de 1e,ronde Desisco W1meer,maar in de 
2e rondë-Vërïörën we van de Pion8 
In het schaakkampioenschap voor vijftallen van de SGA (rond Pasen) speelden we met 
een 5-t;;1-rn-ëië-fiööfëii<ïäëëë-ën-behaaîëiën-de 3e. plaats. 
In ons clubsnelschaakkampioenschap werd Oscar Ignacia kampioen. Hij behaalde daarmee 
de ëiöübïë;-Ëën-tëïiëitëtië-wäärëiî-
I n de zomercompetitie, waaraan gemiddeld zo 1 n. 38 leden deelnamen,werd van Schie no, 1 
en V;ct�B�rg-nö;-2----

-------------------------------
Agenda: di· 4 sep. jaarvergadering 

di 11 sep, begin wintercompetitie 
di 18 sep. idem 2e ronde 

r een deel van deze op lage is zonder 
Il kop verzonden;ondanks alle schone 
I" 'beloften heeft onze drukker - R.L, -

1 de kopbladen niet op tijd afgeleverd, 



fil.j�-�unt 7 en 8 
jaarrekening 1978-79 
�-·-·----�·---·�-------� 

cont:c.sen 
co�tr,jeugd 

5,8à7.- huur 
518,55 prijzer:i 

20,- contr,SGA 
10,.- maandblad 

huur klokken 
verk,klok(defect) 
rer;te 
bijdragen. 

21'06 

:86,40 
materiaal 
porti 
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1,520,-
384,24 

2.675,12 
617,50 
150.-
167,30 

.mee� �itgegeve�) dan ontvangen 65,61 jeu�dschaak 596,20 
· aktiviteiten 323,71 

kas 
g:li'o : no;g ·te bhtv. 
c:àÎlto:rïbi.itie·· 
ii:lojeugd 
�:e)O�L.:i t- bet._, 
cc�t:t,aan SGA 
id. jeugd 

diverseti 174,55 
-----�---

6.608,62 ======== 6.608,62 =�=o===== 

793,83 vooruit ontv. 
819,33 contrib, '32,-

476,- ·saldo 
123. -

865,41 
78,97 

-3:15b';S"4 ==-==-=====. 

3 .124' 54 

3:fsb';s4 ======== 

jaarrekening jeugdschaak 1978-79 
----------_ ... ---------------------

contr. 51�,�5 
meer uitge-
geven dao ontv. 

77,65 

596,20 =====:::::== 

cant r. sen" 
8Dx12x 6"- 5ö760,= 
contr. jeugd 
15x12x 3e- 540. = 

meer uitgi.dan 
ontvangsten 850,= 

zaalhuur 
contr.SGA 
prijzen 
porti 
examens 
stud:i.emat. 
diversen 

huur 
·prijzen 

contr,SGA 
maandblad 

220.-
205' 95 

42,-
2,25 

33,-
75. -
18. -

596' 20 ======== 

2o2D0o= 
4250::::: 

·2,700;: 

aansChaf mata 
porti 
jeugdschaak 
aktiviteiten 

'650.= 
100,= 
200.= 
500,= 
200,= 

onvoorzien 175;= 

7•150,= 

·Dmdê.t- meermalen in de jaarvergadering is gevraagd naa� de begrotl:ng van het vorig jaar· 
6m de ����ers van die b��ro�ing te kunnen ver�elij�en mèt de jaarrekehing·��even �iE w� 
die· oude begroting hieronder: 
co:-r:.:r" sen" 
contr. jeugd 

5,400.-
540,-

5,940.-· 
:.=::=====-==-=== 

hUUl.' 
maandb.1..ad 
contr._$GA 
pr�jzen 
porti 
materiaal 

1 .. 120,-
475.-

2,650," 
. 500. -

175.-
1 DD.-· 

j eu9dschaa k 500,-· 
aktivi�eiten225�
onvoorzien 195.-

5,940,..: 

Hoewel de nieuwe begroting een tekort 
aangeeft van 850,- besloo.t het bestuµr 
op voorste-f. Van de_ pe-riri.esse".deeri. vO�r
stel tot contributievefhoging te doep, 
gezien het voordelig saldo. 

:<-x·-x-x-x-x-x-x-?<-x-x-x 

BESTUURSMEDEDELINGEN �'��================= 
l1et çii:Conurvmer C 2882 is dóor fusie van gemeentegiro + postgiro gewijzigd in: 
4 6 O 2 8 B 2 ; girobetalers • •  , opgeiét ! · en R, Kronenberg 
ni�·uwe leden: L,B,de Hoer(terug van weggeweesî),J.v.Aridei en C,J.DusinkV Welkom! ! 
b�d��i�tÎ--fi:'Crooy ( bezet op dinsdag) - mw, Hogenboom (helaas!) - W,Uitermark (naar --- ----

Utrecht)' - de Vries W • .  ( weggetroggeld . - . zeg-t-ie.:.zel f '.qaar ENP5/HWP) . 
�ans Dirks (naar Mexico) - ·· 

LJ lèest . . in dit nummer: achtersta:).lige contributie senioren + jeugd f 599.=; de ZCl
marvak.8rl·�ie is deeis ._seflul:d_ig, a.s.di11sdag is 111w. Huge11boom el nog om die te inner�; 
ze is tijdig presenti wie op 11 sep. (1e ronde) niet ,;bij" is,zal ve�geefs 'wachten 
op zijn/haar naam bij de indeling. 



�-�-�-�-���--�-i: __ :_!_'.:_� ( 1 ) " 

Karpow - van Hulst • • • • •  remise! Als.men in de politiek actief.is,brengt dat voor
en nadelen met zich mee. Een nadeel is ongetwijfeld·0dat ik als lid· van de Eerste Kamer 
de laatste maanden de club nauwelijks heb kunnen bezoeken. Maar er zijn ook voordelen. 

Ieder weet, dat werledkampioen Karpow in juni
. 

in· Nederlan'd was, wàar hij met grote 
overmacht de vierkamp in- Waddinxveen won. De ambassadeur dat Sovjet· Unie in Deil ·Haag 
maakte van deze gelegenheid gebruik enkele schakende politici uit te nodigen om te zij
nan h·uize de strijd met Karpow aan te binden.Ook ik kreeg een uitnmdiging. En zó namen 
Samkalden,dë Tweede Kamerle<;len van Thijn en Dolman (allen Pv,d,A}en de Eerste Kamelrleden 
N�g�l"

(P.v.d.A.) ,Van Kl�ef (P.P.R.;een bekend Amsterdams hoofdklassespeler),Heij�e 
Makreél (VVD) en ik (CDA°J achter het bord plaats, Het was de tweede maal,dat ik tegen 
Karpow speelde;de eerste keer,na het tournooi in Tilburg,was ik eveneens· de gast van de 
Russische ambassadeur.Ik kwam toen heel goed door de opening,maar in dezelfde kamer wa
ren toen ook Euwe,Smyslov en Balasjov aanwezig,die toekeken,hoe ole strijd verliep. Ik 
deed toen een nerveuze __ ·�et:; Qi� mij_· t.w�e tempo's kostte en na een vernietigende konings-
aanval werd ik11gekraakt". . . 

Dit keer verliep de strijd totaal anders,Karpov opende met f4.op onze club een spe
cialit�it van Zonjee. K�rpov nam al.spoedig het initiati�f en kreeg duidelijk positioneel 
voordeel. De stelling werd zeer. gecompliceerd, na 23. zetten was er nog geen stuk geruild. 
Ka�pov;die voor zijn doen steeds lang nadacht,vond echter geen onmiddellijke weg naar d� 
w .inst. Met rustige zetten consolideerde hij zijn stelling ,wachtend op een fout van mij. 
Ma�r op' de 23e zet besloot ik de st'eTling met f7-f5 open te breken ten koste van een 
z.wakke geïsoleerde e-pion. Ik kwam tot tegenaanval en drong met een toren de witte stel-
1.ing binnen.Er zaten allerlei combinaties in ·de. stel1ing,die net ni!"t dçiorslaggevend 
waren,Na ruim 3 uur spelen (35 zetten) had . ik nog · eèn licht stellirigsvoordeel.Alles was 
nog zeer gecompliceerd0de meeste stukken stonden nog op het bord.Maar de vermoeidheid 
deed zich gelden (de leeftijd. ! ) , Ik bood Karpov remise aan; hij leek enigszins verwonderd 
over dit aanbod,maar accepteerde het zonder enig nadenken. AL.la andere politici verloren, 
Ook voor de club.vind ik het prettig,dat ik d.e eer van Caissa hoog heb gehouden. En daar 
ik op onze zo zorgvuldig bijgehouden ranglijst nog minstens 12 spelers boven mij heb, 
moet Karpow eerst nog maar eens flink oefenen,alvorens hij tegen Ca�ssa simultaan gaat 
spelen. 
Wit: Karpöw

. 
zwart': Van Hulst' 

1. f4 - d5 2 • . Pf3 - c5 3. g3 - Pc6 4. Lg2 - e6 5. 0-0 ; Ld6 6. d3 - Pf6 7.c3 -0-0 
8. De1 :... Le( 9, e4 • dxe4 10. dxe4 - b6 11·. e5 - Pd5 12, Pbd2 - Lb7 13.Pe4 - De7 
14. Tf2 (K.wil vermoedelijk c4 spelen;het naar b4 verjaagde paard kan dan na a3 niet 
op c2 ingrijpen.De volgende zet van zwart maakt dit plan onmogelijk.Daarom speelde ik 
al op de Be zet Lc7,om een open lijn voor de toren te krijgen} 14, • • • • • • •  TadB 15. De2 -
Lb8 (de diagonaal h1-a8 is wel zeer zwaar bezet. De laatste zet van zwart geeft een 
extra dekking aan Lb7,terwijl wit er rekening mee moet houden,dat op den duur de loper 
op b8 via a7 gevaarlijk kan worden) 16. Ld2 � Td7 17. Tae1 - h6 (Het witte centrum 
ziet er dreigend uit,maar K,vindt geen deugdelijk aanva+splan) 16. h3 (Over deze zet 
dacht wit lang na;het ligt voor de·hand,dat hij Pfg5 overwoog,maar het is moeilijk na 
te gaan of hij na hxg5 - Pxg5 - g6 gevolgd door Kg7 en Th8 veel verder was gekomen; 
bovendien kan zwart altijd nog op e5 terugofferen,Wit kiest voor een (te) solide opstel
ling,�aardobr zwart tegenkansen krijgt) 18 • •  , • ",a6 19. Ph2 - b5 20. Kh1 (wit ziet 
het gev.a

.
ar v.an La7) 20 • • • • • •  , Kh7 21. g4 - g6 22. Df3 - c4 (het binnendringen van de 

tö:ten wordt voorberèid) 23. Dg3 - f5 24. exf e.p. - Pxf6 25, Pxf6 - Dxf6 26.h4 - Td3 
27; Te3 � Tfd8' 28. g5 - Df8 29. T�d3:... Txd3 30. Phf3 - h5 31. Dh2 � Kh8 ?? (jammer, 
hier raak ik de draad kwijt;inisschien bracht e5 de winst,maar ook Df5 is beter, De tekst
zet loopt uit op een eventueel offer op d2 gevolgd door Lxf4) 32. Pe1 (te laat zie ik, 
dat TxdZ-niet opgaa·t,want als wit teruggenomen heeft volgt op Lxf4 gewoon Tf2 ) daarom: 
Td6 33, Le3 - Td1 34. Tf1 - Df5 · 34, Dg3 - hiér ·bood ik remise aan,hoewel e5 misschien 
winstmogelijkheden gaf! Van Hulst 
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�-�-�-�-�-�--�-�---�-!-�-� (2) 
Uw w.l. ontving in zijn vakantieoord in Stie�marken/Oostenrijk de uitnodiging om 

het door de Raiffeisenkasse geschonken openluchtschaakspel in te wijden door het spelen 
van de eerste partij tegen de burgemeester., In de week voor dat moment had de burger
vader: naarttig geinformeerd,hoe ste�k die "JHollanfler" wel was. Hij was sl:im ook,want 
hij .vroeg de w.l. of hij na 10 zett8n de _partij mocht overgeve� aan de voorzitter van 
de V/V/V/, de Obmann zoals men zo1n man ,noemt. De Hollander _had . g.een bszw�ar, Zo'n 
200 man/vrouw kwamen kijken hoe die Hollander wel ingemaakt zou worden. Na vele toe
.spraken en muziek van de dorpskapel begon de strijd. De Hollander liet zich niet over
rompelen, bracht op een gegeven moment een kwaliteitsoffer op f3,waardoor de witte ko
nongsstelling van de Oostenrijker.a werd opengereten, En na 26 zetten bogen de Oostem
rijkers het hoofd. 

Verrijkt met een grote fles prima Oostenrijkse wijn verliet uw w.l. de arena. 
De omstond ers 1tJaren zeker zo geïmponeerd, dat we in een nabij gelegen dorp, waar we even 
moesten wachten,een vader (een Duitser} tegen zijn zoontje hoorden zeggen: In die auto 
zit da Hollandse"Schachmeister". We dacht�n C aissa waardig vertegenwoordigd te hebben! 

�-�-�-�-�-�--���---�-:-�-� (3) 

Niet alleen op de 64 velden stcBt Caissa haar mannetje. Ook op het voetbalveld 
lijkt Caissa een tegenstander van formaat te zijn • In juni werd een wedstrijd vast�e
steld tegen de g�renommeerde zaterdagvoetbalclub Amstelveen,een zomeravondwedstrijd, 
Onze verslaggever meldt,dat Caissa met 3-2 won,waarbij opgemerkt mag worden,dat Nusink 
de ster van het veld was. Hij scoorde ook 2 doe.punten. 

C A I 5 5 A 0 P s t a p (4) 

Onder de deelnemers aan het I.B,M"toernooi '79 waref1 nog nimmer.zoveel Caissa
leden,waarvan de nieuwelingen - op de Vreeze en Hemmes na - het goed deden. Kurk, Van 
Schie�de Vrijer, Ignacia en Houbraken speelden ''de goden van de Olympus ''. Bij de 4 reci
divisten bleef alleen mw. Starreveld overeind; Neidig,Deken P. en v.Riéssen werden weg
gespeeld. 

Systeem: 7 ronden Zwitsers - 36 zetten binnen 1i uur + 2 x t uur - inschrijfgeld 
f 20.- qroep 
' 1 • Crooy H 
2. Starreveld H 
3. v.Schie H 
4. Neidig .G 
s. Silbernberg G 
6. de Vrijer G 
7. de Vreeze F 
B. Kurk c F 
9. Houbraken f 

1 o. Deken P. E 
11 • v.Riessen E 
1 2. Kuijper E 
13� Hemmes D 
1 4. IgC1acia D 

Q = qualificatie 
inschrijfgelden totaal 

0 - 1 
t 0 

- 1 
t � 0 
1 - 1 
t 
0 
1 
1 
0 

1 2 

t 

0 - x 
t -
0 0 
1 1 

-
-

-

-
" 
-

-
-
-
-
-
-
-

�unten 
0 - 1 
0 - 1 
1 - t 
1 0 
1 0 2 -

0 1 
t c 
0 1 - 2 
1 - 0 
t - t 
0 - 1 
0 - 0 
1 - 0 
0 - 0 

0 
1 

- 1 
0 
1 

- .L 2 
0 

- 0 
1 - 2 

- 0 
0 

- 0 
- 0 
- 0 

x = niet opgekomen 
280.- prijzengeld 

.!Ei· 
t 0 2t - 1 - t 4 

- 1 0 st - t - 1 3 
- 0 - t 4 
- 1 4t 

1 0 2t 
1 1 4 
1 ' 5 - - 2 - 0 0 2 

- 1 - 0 2 
- 1 - 1 3t 
- 0 - x 1 
- 1 - 1 4 

totaal 255.-

= 

! 1 
? 
= 
! ! 
? 
! ! 
! ! 
?? 
? 

= 
! ! ! 

prom/degr. ™ - orii·s 
H 

Pr 
2Pr 

Deg 
Pr 
Pr 
Deg 
Pr 
Pr 
Deg 
Deg 

Deg 
Pr 

G 
F 
H 
F 
F 
G 
E 
E 
F 
F 
E 
E 
c 

25.-
70.-

25.-
35.-

25.-
50.-

25.-

/ Gem.resultaat 48% 

Bij mijn weten heeft geen Caissalid ooit zo'n hoge klapsering bereikt als Ignacia nu 
in de C-groep. Weer bleek eens dat computers maken gemakkelijker is dan ze gebruiken .• 
Dat komt,omdat er van die"maniakken" aan gezet worden,die onder bet roepen "A" "de ma-

chine maakt geen fouten" de gemakkelijke problemen zeer snel oplossen maar de moeilijke 
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onoplosbaar maken (waarbij ze het in 1t bijzonder op mw; ··starrelield ge.munt · schïjtrnn te 
hebben, maar gelukkig kan ze. er tegen). Als wa het computergedoe afschaffen e'n° tii.t in
schrijf /prijzengeld halveren, dan wordt het' .. 

echt een ·H�IÜ mboi toernooi ;w�nt mooi is 't 
wsl,met de 86-jarige mw; Vinke in de F-gróep,dïe het net .niet haalt tussen de sterke 
eersts-klassers. Met de tof"fe j ongans en de' ·.:rotzakkent de" lamme·n, de spasten, de dikken, de 
dunnen, de. langen, de korten, de blinden, de stommen·, de sullen, de brutnlen, de· b"edachtzamen, 
de druktema kp'ri., de theatraleri ·, huisvrouwen, b"oeren, politieegentsn, glazenwassers, studenten, 
boekhouders en· bank'w.erksrs. ·Men.sen, die el.ka dag op en neer komen uit Deventer,Arnhom, 
den Haag.Me0sen,Cii.s ria een ,\ërkdag gau'w ·_een broodje pak;keri ah dan a�hter het bord kruipen. 
Ze waren er · allemai31,e� .. ik was er ook,vari_d

.
aa.r dit v�i·�-�e!i't.t. P,Deken 

De zomer is,wat het schaken betreft, voorbij! Dinsdag 4 september treden alle leden 
aan om 7 uut. Dm B uu r begint in de grote zaal de Jaarve;rgadering. Jullie mogen daarbij 
zijn als. je wilt en als j13 msg. Je vraagt dan aan . je .. ouders of je iets later thuis mag 
komen •. . Er was n.iet . veel �nAmo voor de .zomer�ompetitie.j ook

. 
op het IBM-toernooi hebben 

we on:z,e Jeµ,1Jd niet gezien. . , 
Op 4 s;ept.ember spelen w_e van 7 - 8 nog .een l!.rije .ronde, op 11 _september beginn,en WE) . 

met de wintercompetitie. Bedenk da� even goed: 
- je wilt zo hoog mogeliijk op de lijst komen 
- je wilt zoveel mogelijk diploma's halen 
- je brengt een vriendje of vriendinnetje mee,die ook wil schaken 
- fa probeert met de clubleden nu ·eens een andere clldb op het schaak-

bord te verslaan! 

Ik zie jullis,àü�emaal graa.g,. op a.s, 
koppen slaan. 

bij .a.ge_n_da_punt 6 jaarvergadering 

dinsdag; we zullen da� even spijkers met · 

Frans Oranje 

jaarverslag jeugdkommissie 78-79 '- -. · 
Hët afgelopen seizoen heeft veel mutaties in hst ledenbestand-jeugd te zien ._gegev@n. 

Er is· dan ook ges.n duidelijk' competitieverloop · geweest en pas in ·cts laatste ·4 maanden 
heeft·zich eert enigszins constsnts speelgroep gevormd.Het is wel"mogelijk,dat de'eerst@ 
van het jeugdteam - Bert GrMber,dit jaar al naer de senioren overstapt • . · ·:1 . 

·rvi.èt veeH enthàusiasme en wisselend succes is · meegeda·an aan"de. schaakdiploma's': 
bij ·ûitstek nÖg de béste graadmeter voor het schaakkunnen van de pupillen. D"è externe 
competitie kan zonder meer als totaal mislukt worden gezie·n. Niet llllnmaal werd van een. 
andeiÏ-e· vereniging gewonnen.Het probleem was het optreden met zeer verSchillende teams · 
en e"én te grote onverschilligheid bij de spelers. 

De interne competitie is al zeer strijdva"ardig aan het worden en soms wordt · er iets 
te veel op de punten gespeeld. 

· 

De grootste problemen had de kommissie intern door een geringe aktiviteit va·n de · 
meeste jeugdkommissieleden. Dit probleem vond ·een ·gedeeltelijke oplossing door een deeJ. 
van d'e verantwoordelijkheden· voor de organisatie bij de jonge leden zelf te leg

.
gen.Dat. 

systeem voldoet. 
Het komende seizoen zal naast. de gebruikelijke t.e volvoeren programma's geprobeerd 

worden de parijen kwffilitatief op een wat hoger niveau te brengen,als was het all�en maar 
door de epeclduur · wat op te voeren. Indien ma.gelijk zal· ·'als clubteam aan een toernooi 
\l'Jord"en deelgenomen. 

De komrriissie is erke __ ntelijk voOr de medewerking en de steun uit de vereniging. 

• 

• 



COMPETITIEREGLEMENT VOOR DE CLUBCDMPETITIE 1979 - 1980 
=================:::::=====-=================:::===;::======::::=== . -�-� .. ;;."� ... --- � - . --- -· --- . --- -1o aan h3t beçin va11 de competitie wordt een rangorde o�gemaakt,die afgeleid is van de 

eindstand van d� vorige clubcompetitie; 
2, elke speler krij'gt wekélijks een w .aardecijfer tïegekend,dat afhankelijk is· van de· 

plaats op de ladder; 
· ·  

3" de indeling op de sPe_elavbnden ·geschiedt om 8.10 uur precies;wie later komt k_án die 
avonà niet voor de comp8titié -spelen, tenzij·· h:l.j zijn :later komen tevoren a_ankbn�ïgt; 

4. iedere_� speler speelt tEgen de in de· nabijheid op de 18.dder staande aanwez�ge · speler; 
5. twee dezelfde spelers spelen maximaal drie keer teg�n· elkaar; 
6. bij de eerste ontmoetinef wordt om de kleur geloo{,bij· d• tweede ontmoeting wordt �r 

van kleur gewisseld,bij de derde ontmoeting wordt opnieuw ·geloot;de w.l.houdt bij 
welke tegenstanders Een_ speler had en welke kleu� hij daarbij 

. . 
voerde; 

7 o bij ··'f3en·-·over\ri1iMnihg verkrijgt men het waardecijf_èr van de tegenstan·der aan punten ... , 
bij remise de helft daarvar1 en bij �erlies 0 punten;· 

B� elk� �kek. wbrdt een nieuwe ·rangb�de opgemaakt,waarin de resul�aten vah de vorige 
ronde verwerk·t zijn� 

9. wordt een partij GfgPbroken·:1 d'=ln krijgen beide spelers t · van h_un wa8rd:ecijfer aan 
punten;de partij v.Jordt hervat op· r:h::! op de envelop vermel.de datum;ko·men de spelers 
in de loop van de week tot een beslissing,dan moet het res�ltaat Uiterlijk ·maandag 

10. 

11. 

1 2. 

1 3. 

14. 

dnaoVo .arrr:i de w.l. bekerid" gemaakt worden; , 
1 bij verhindering, gemeld aan de w .1. krijgt men 3 van het eigen._. waH:rd·eci"jf-er aan 

punten; ,wie zonder. bericht wegblijft, krijgt 0 punten; 2 is het aantal spelers oneven� dar. kr:_jgt degene die .n.i,.�t speelt - van zij.n eigen 
waard�cijfer aan punt·�f:l·-; één .speler: k.an slechts twee maal voo.r ,�ie -vergoedi.ng in 
aanmerking komen; .eenze.lfde vergoeding. krijgt hij ,wiens tegenstander in e.en bonds-
wedstrijd niet opkomt; .1 . . '· nieuvJ,,,e spelers kunnen onmid.dellijk �'llorden ingedeeld; ze krijgen - van het hoogste + 
het laagste aantal punten in de weekrangorde; het bestuur heeft �et recht een sterke 
speler hoger �n te delen; 
speelt iemand in é�n week tv1ee keer (in een bondswedstrijd kan ook op een andere 
avond ges�eeld moeten worder1) dan tellen beide �es�ltaten; alle spelers,die die 
week niet tweemEal spelen,krijgen als compensatie i van hun eigen waardecijfer extra ; 
als in een bondswedstrijd een speler afbreekt en daarna blijkt,dat zijn kansen op 
remise of winst gering zijn,maar tevens blijkt,dat de partij doorslaggevend is voor 
de uitslag van de wcdstrijd,ka11 hem,als de temmleicler hem opdraagt door te spelen, 
bij verlies een ''remise aen punte1111 gegeven worden;aan een speler,die remise in han
den heeft:maar in opdracht rocet doorspelen,kan bij verlies ook een ''remise aan punten'� 
gegeven v;orden; 

15. het b�stuur kan spelcrs,die om bepaalde redenen veel moeten verzuimen,vastzetten op 
een bepaalde plaats iG d2 ��ngorde; 

160 in de rangorde b�ijven de 9e en 1De plagts onbezet voor bijzondere gevallen;zijn 
die er neit,dan schuivBn alle spelers twee plaatsen op; 

1 7  •
. 

speeltempo: cll1bcomp. 35 zetter in 1t uur, daarna 20 zetten per uur; 
bondscomp.40 zetten in 1f uur,daarna 20 zetten per uur; 

1B. puntenvergoeding bondswedstrijden: 
hoofdkl: 1e bo�d 140 pnt 1e klasse: 

2e bord 139 pnt 
1 e bord 130 pnt 
2e bord 129 pnt 

2e klasse: 1e bord 120 pnt 
2e bord 119 pnt 

enz" enz. 
3e klasse en nal<lasse: 1e bord 110 pnt 

2e hord 109 pnt enz. 
19. hij=zij ; hem = haar ; speler = speelster z1Jn =haar ; 
20. in gevallen,waarin niet is voorzien,beslist het bestuur. 

0-0 

enz. 
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.I ets over de grotere Amsterdamse clubs in de laatste 3• jaren 

(groot = 4 of meer tientallen) 

, 
i 

1. Amstelveen; bestaande uit 2 clubs,die in de:comp.gecombineerd uitkomen; 7 tientallen 
met evenwichtig en .sterk competitièwerk; 

2. DOS viel terug in sterkte en van 5 naar 4 tientallen 
3. DCG gat tussen kop en staart,even 4 t.t. ,nu weer 3 
4, .Des/WGM ; . zeer .gelijkmatig in de bondscomp. 
s. Isolani van 3 naar � t.t. ,gaat vooruit; 
6. LCK van 3 op 4 t.t. met gat tussen kop en staart 
7. Memo , loopt terug in sterkte;. 
8. Nieuwendam; gaat goed met 4 t.t. 
9. Het Probleem; de club met het geweldige jeugdwerk;de senioren liepen terug van 

1 o. 
11 • 
12. 
13. 
14. 

Tal 
US 
Els/VAS 
Veco/KVC 
Caissa 

5 naar 4 t.t.,blijven even matig; 
Caissa1s struikelblok in. menige wedetrijd;loopt duidelijk terug in. kracht 
4 t.t.,zakt langzaam in kracht weg; 
van 5 naar 4 t.t.;heeft jaren van 10 t,t, gekend; 
vorig jaar g�iusioneerd, naar 4 t.t. , verzwakt; 
blijft gelijk 

4 clubs gaan vooruit ( 1151618) , 3 blijven gelijk (314,14) en maar liefst 7 gaan 
achteruit (2,7,9,10,11,12,13) 
in deze periode nam het Flahtal tientallen in de SGA toe van 111 naar 114. Het aan
tal verenigingen bleef gelijk; 
in deze tijd met flinke toelocip van leden,dienen verenigingen,die achteruit gaan 
eens te kijken naar wat er aan mankeert;wanneer de "grote drie" van het vereni
gingsleven - clubblad,wedstrijdleiding en behuizing - in de gaten worden gehouden, 
dan zal het de club moeite kosten het ledental binnen de perken te houden, 

P,Deken 

d r u k w e r k 

dhr / mw 

5.V.CAISSA 
ir. de Vassystraat 12 
1755 NC Petten 


