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ontwaken uit de zomerrust .... �{ïë· · h�-ns aan dek , , •..• dat is ons parool. ·Nu moet
u niet .�·çfe�ke
, n,dat er in de zomermaa � de � . - behoudens .de.·vakantiemaand juli dan - niemand
is versch�·\Je
: n • j .1. Dinsdag hadde'.1 we.. t�ch zo 1 n 40 man/urouw binnen de poorten. Zij ble.·
.
ven hur\k'Bien' naar het schaakhout !
. .
· ·« 1
.. ·. I,n·: �it nummer wordt .de. jaarvergad,ering van 2 september voorbereid;· lees ailès :.
rustig:. çloo.r en kom op die" vergadering:;.: u vindt de jaarverslagen van de secr., de w'�l. : :. '
:· Verleden.jaar
en de �eh��ogmeesteres�e
kwamen 40 leden'ter jaarverga�ering,eigenlijk'
.
.
�
ing gaat . . zo 1 n
te wei j_g .M:?ar Caissa-volk is niet . zo1 n yergaderzucht;!.g volk. De. verg�der
.
uur du���.�.!.��.é;:!E_r:1a organiseren we wat om de avond · gepa.st:. t.e·h�slui ten. Hebt u h·e"paaide
voorstellen,kom daar dan niet mee op de avond zelf�maar
die� ze tevoren in. Het bestu ur
· ··
· · · ····· · · ·
·
, .
moet 1!!1-e'..:..fJ:°.jd-"·hebben om een oordeel te vormen.
··
Op 26 . augustus gaat C3 de oude . competitie ·no� '-'irnns· ·voártz-stt"efn�· Het · 9��t. �.�t ... . ·
Pegasus·"1·1i3n Des,WG.M.4 om Mn degrád�nt. We beginnen ·a1e 26e met de thuiswedstrijd :- : :·.. ".
C3 - Pêgasüs 1. Op maandag 8 septé
mbe:L.-'wordt dan gespeeld Des.WGM 4 - C3. N u te1ién ·bij
·
·
·
·
·
gelijk��i�di�en.de bordpunten !
,
.
· p het IBM-toerniboi waren 9 cä.issaspelers vertegenwoordigd,die 6 prij zen in de
". g
wacht ��!����n. Niet' mis� lgri�6{�:geieift ·i� dit bla� een overzicht.
In het persoonlijke vlak ,kregen we slechts ��n,bericht. Onze vriend van Steden
werd ;:1±Ags· naar het ziekenhuis vervoerd wegens een nlervegiftiging. Hij is . al weer
thuis,we hadden hem aan de telefoon Hij hoopt in septembe.r weer t"e·l(i)·ffi·en;·.:·:·
·
···Met · ingang van ·s:eip"fèmber "'heb�en w� er officie�i een 2e zaal(tje) bij gehuurd",:.
·
Dat is niet het zaaltje pal naast :·:.�e grote zaal,maar· 9 .ie vèrderop
aan �e .str�atkant •.
De verlioliting daar zal verbeterd wbrder\· ,zodat diegeneri,die in de hoeken zitten ook b.e-:
hoorlijk licht hebben. Voorts wordt die 2e zaal ook g�l:iru.. ikt voor bonds�eds.trijden;als
'
.:
·
·
we twee teams op b!iZÇJek krijgen.
..
-.
�·;"''
··
· i3p-··9· "s·eptember begint de nieuwe wintercompetitie,, We hopen van meet af aan drommen le�."8..r:!.'..te:i: :�: unnen noteren, want de eerste klap is een-'-daaJ:.der waard!
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6GE NDA voor de jaarvergadering te houden op dinsdag 2 september 1980 ; aa nvang B.10 uur

1.
20
3.
4.
5.
6�
7.
Bo
9.
10�

11.
1 2.
13.
14.
15.
16
o

opening door voorzitter Knop
notulen vorige vergadering ( in dit nummer opgenomen)
ingekomen stukken
jaarverslag secretaris (in dit nummer opgenomen)
jaarversJag Wol. (in dit nummer opgenomen)
jaarverslag jeugdkommissie (in dit nummer opgenomen)
financieel overzicht 79/80 (in dit nummer opgenomen)
begroting 80/81 (in dit nummer opgenomen)
benoeming kaskommissie
bestuursverkiezing - aftredend: A.Knop (herkiesbaar
F.G. Oranje (herkiesbaar)
leden,die tegenkandidaten willen stellen,kunnen dit doen tot uiterlijk
zaterdag 30 augustus 1980
prijsuitreiking
bondscompetitie
sog.a.-cup
clubcompetitie
- neem da moeite alles rloor te nemen
rondvraag
sluiting
ioo� �� bel�nstellini door p �esent te ziJn
-�a a�loop organiseren �e een wedstrijd

JAARREKENING 1979-1980
o[l_tvangsten
kontributie·
kontr{bütie jeugd
huur klokk·en
rente
subsidie jeugd
bijdTagen
bij���g� �aandblad

6;4'03',50
414.-25.-26.13
27.60
75,50
10.-

meer uitgegeven dan pntvange� ��!
!�
--

7.03 1,85
- ----- -JAARREKENING JEUGDSCHAAK 1979-1980
kontribu�ie
414.s ubsidie
27,60
·
meer uitgeg�ven dan ontvangen

BALANS ult. aug. 1980

kas
giro
.
nog te ontv.contr.
idem j.eugd
vooruitbet.contr.SGA
idem jeugd

begroting 80/81 zie pag. 4

77,60

uitgaven
zaalhuur
prijzen
kontributie 5GA
maandblad
aanschaffingen
porti
secr/penn.
jeugdschaak
diversen
·

·

_Il!" ______ _

7. 03J ,85 ...

-

-

- -- --- -

zaalhuur
kontributie SGA
maandblad
porti
vervoer (externe camp)

--519,20
-----537,80
1.025,24
769.
·
. 48.1.092.33.-- --" -- -

1.990.349,55
2.959.626,25
113,95
174;60
519,20
299,30

'220;,- :
156', 25
66,25
2,20

--Z�i.��
-�!�!. ��

vooruit ontv. contr.
idem jeugd
sa
. ldo

138.18.3.349,04

3.505, 04
----- ---

. ·'
a
. 9.e _r.in�.9- 4.9J2, (bj.j-o:gendapunit 2).
'�J,�ti... len v n .d:e_._v_i?,;t'.9ë!.
. .
. .
Voor.:.itt'er Knop memoreert in zijn inleid.:i..ng .de suc.ceesen van het afgel.open seizoen.H:i.J
.stelt namens het bestuur voor om Broersma,die ruim 40 jaar lid is geweest,te ben�emen tot
erelid. De vergadering gaat unaniem akkoord� Voorts d�elt hij mede,dat de penningmeeste
resse stappen'heeft ondernomen om acceptgirokaarten te gebruiken bij trage contributie:
betalers � ·
'
De verslagen van secretaris,wedstrijdleider en jeugdkommissie worden goedgekeurd. Bij 't
financiee·1 overzicht worden vragen be<;intwoord over de afdracht aan de SGA, de huurverho
ging, de contributie (die nog niet verho�gd behoeft te worden). De l!caskommissie heeft da
zaak gecontroleerd en stelt voor de penningmeesteresse te dechargeren. Nieuwe kaskommissie:
Balder en ··Mowitz. Bij de bestuursverkiezing werden herkozen: mevr. E.Hogenboom-Metz en
W. Eijgenbrqod, .W.at we met Broersen aanmoeten (hij séhijnt van de aardbodem verdwenen te
zijn) weter w� niet. Zo nodig zal in een tussentijdse verkiezing een nieuw bestuurslid in
zijn plaa·ts gekciz-en worden ( intussen is mw. Paula Deken gekozen tot comm. van materiaal)
In d e bondscompetitie gaan we meedoen met 5 teams en een zestal en 2 jeugdteams�· We hebben
ook ingeschreven voor de wedstrijden om de SGA-cup.
Na de prijsuitreiking kokeh de tong�n·l6s'in de rondvraag. Oranje wil een draadnieter,
omdat de nietjes in het toegevouwen clubblad . lastig zijn los te maken.Hem wordt een vrou�
welij� lid toegezegd-om de · nietjes · er uit te halen. De Leeuwe vindt d� Ópgeknapte speel
zaal een applausje waard. Hij wijst ·op de.versiering vcin · de wanden,e{gen werk van Pijper�
en de Leeuwe .• Cornelisaen W. mist een prikbord. Dat wordt in de gang opgesteld.Frensdkrf
hee'.t zijn vakantie goéd besteed en ontdekt,dat Caissa ·een nimf was;die.-de wereld moest
leren schak�n. Van Rièssen wijst er nog eens op,dat alleen spelers,die zich voor een team
plAststen opgesteld moeten worden.Van Da�l��,Silbernberg en mw. Deken sprsken nog over
de taak van de te�mleider. Paardenkooper vindt afmelden lastig en vraagt 1/3 voor ieder- . .
een�die nie;:t, k o mt . HiJ vangt bat. Pijpers dringt nog aan op. het analyseren ·van afgebroken.
(bonds)partijen.
Er waren 40 leden present. Om 9.20 uur sluit Knop de vergadering •
·

·

·

.��.E:Y}?L��-l�g secretaris (bij agendapunt 4)
r
�ve begonnen het seizoen met B O seniorleden e·n 17 adspiranten. We eindigden met 95· s'eniore1
en 10 adspiranten. Een niet geringe stijging. De renovatie van de speelzaal heeft ons een
keurig onderkomen gebracht� Meermalen moesten we uitwijken,omdat de zaal voX was,reden
voor het bestuur om uit te zien naar een permanente uitwijkplaats. Mieschien is het moge
lijk die 2e zaal te gebruiken voor de niet -rokers ,hoewel het natuurlijk moeilijk is om
alleen maar niet-rokers tegen . elkaar te laten spelen" Voorzitter en secr/w.l. bezochten
de gedelegeerdenvergaderingen van de SGA. Aan het eind van het seizoen . moesten we weer
afscheid nemen van het beheerdersechtpaar,dhr. en mw. Cnossen. Wie de opyolgers worden is
op dit moment nog niet bekend.
Jaa�verslag wedstrijdleider {bij agendapunt 5)
�ompet.itie: kampioen Ignacia met Pijpers als goede ·tweede. Er werden in· totaal 931 .
partijen gespeeld (v.j. 867). De gemiddelde opkomst was 78,5% (v.j. 60,1%) - op twee
avonden werden 76 aanwezigen geteld.
Bondscompetitie: ��n kampioen: C2. Verder goede plaatsen voor de andere te�ms,behalve C3,
dat nog tot in september t�gen degradatie moet ve�hten. es promoveerde als beste 2e in de
''
derde klasse toch.
SGA-cup: in de eerste ronde werden we uitgesphakeld door Lands�eer. Het werd 2-2,maar
Landsmeer bekerde door. Een kort festijn.
�"-1.§chaakkampioenschap: 50 deelnemers - kampioen werd Ignacia. Hij beha'alde weer de
double
ioenschap' voor vijftallen: 3 teams deden mee; twee tweede plaatsen waren ons deel.
.§. sJ:lê,g..!�h-�ffiE
De •;J c d s t ri j den we;r-den door de SGA geor'flianiseerd.
§.Cfil.e.l�"�.Qll?ioenschap voor vijftallen; (ladelijk te Beverwijk)- weer deden 3 teams mee - 16
' ule; C1 werd 4e,C2 werd
teams per po
. · 1 De en C3 wé:rd 6e. - leuke resultaten •
:
winnaar
.f..2.T�S�ES�IP.P-�tilli:
Reitz ; tweede wercl Swaal:n'
•

••,

.
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srt:GRC'J'l"�NG US,0"19511.

ontvangsteni
kontributies:

··· 1

1.600.520.-

95 x 4.x 20.13
. x 4 x 10.�

meer uitg§ven dan ontvangsten

41 50-

uitgaven:
:·;
záaJ.huur ·
idem jeugd
pr.ijzen
pr.ij zen/boeken jeugd
kontributie SGA
idem jeugd
maandblad
idem jeugd
resevr.aanschaffingen
porti
examens jeugd
diversen

2.-91 s. 220.400.1 25.3.300.175.650.-:<.
10.�·
1 oa . ...
200.30.350.·

B.535.-

Uit de be'stuursvergê.Se:i;}-D.9. dod" 21 oB.BO
·
Dm de jaarvergadering voor te b'ereiden kwam het bestuur bijeen ten huize van de pen
ningmeeste�esse te Zwaag. We maken enkele losse aantekeningen:
1. was de kontributieacht�rstand verle�en jaar f 476.- ,nu is die achterstand f 769.
een onverteerb9re zaak! Hardere maatrege�en zijn nodig!
2. de kontributieinning geschiedt voortaan pe� kwartaal;bovendien wordt de contributie
ietè verhoogd i.v�m. het huren van een 3e zaal (zie uitgaven zaalhuur) ; �anaf 1 sep.
betalen de snioren f'B.- per jaar meer en de adspiranten f4.- per jaar meer.
nieuwe contributie: senioren f 20.- p.�wartaal �was f 18.-)
adspiranten f 1 D.- , ,
(was f 9'.-)
3. de comm. van materiaal deelt mee,dat we op dit moment· materiaal genoeg hebben.
4. uit de binnenge
· komen enquèteformu.J::ieren blijkt,dat we het korrrende· seizoen met
slechts 2 teams gaan o'ptreden in de bondscompetitie
5. een voorstel van de w.14 om het bestu ur uit te br�iden met 2 leden,Rbn geen meerder
heid ha�en;
6. de s.v. Zeist wil graag in september een vriendschappelijke weastrijd spelen tegen
een Caissa�teamj elders in dit nummer meer hierover.
l
;

"f

Jaa��la_g_Caissá-jet..t.9..9.

(bij agendapunt 6)

.\,

Het afgeiopen,schaakjaa� heeft voor d� Caissa-jeugd althans ��n nieuw a�pect naar
voren gebracht: niet onderin ge�indigd in de exteine competitie, Dat geeft de burger
moed,maar het is natuurlijk nog maar �en pril beginnetje op �e succesladder.
Voor het nie�we seizoen zijn we genoodzaakt om slechts met ��n vijftal aan de compe
titie te gaan deelnemen;in het afgelopen jaar liep het ledental nogal·wat terug en voor
lopig werd - in tegenstelling tot de plannen - niet aan nieuwe-leden-werving veei
werk besteed. Die teruggang van het ledental is daarom niet zo · leuk,omdat gebleken
is,dat van alle led�n die ooit b ij de Caissa-jeugd hebben geschaakt (en dat zijn er
zp langzamerhand nog al wat) praktisch niemand bij een andere club is terechtgekomeg.
't.Is mogelijk,dat we wat dit betreft op zeer lange termijn moeten kijken.
De verschuiving naar de tweede helft van het seizoen voor wat betreft het halen van
diploma's is minder gunstig uitgevallen. Relatief zijn er weinig examens gedaan en
de result�ten waren daaibij matig. ( Micha weet nog het koningsdiplam� in . dde �acht
te slepen,maar Ernst met pionnen- en torendiploma achter elkaar en mooie cijfers
leverde een even goede prestatie. Mark is te slordig en had minstens ook het konin9s
diploma op zak moet�n hebben.
De jeugdko�missie lijdt aan bloedarmoede. Van buiten aan�etrokken . professionele lei
ding blijkt na eenmalige kennismaking zich van het toneel terug"ts trskken.
Onder de jeugdleden valt een teruggang in schaakdiscipline te konsteren;er is helaas
maar weinig voortgang op schaaktechnisch gebied. Al met al reden genoeg om de voort
gang van het jeugdwerk met zorg te blijvén volben.

BESTUURSMEDEDELINGEN
nieuwe leden:

G. Astraveda
J. Stigter - A. van Rijn - H. C. Bilderbeek - P. Vega
ze draaien' al een possje mee; hartelijk· welkom !

bedankt:

mw. Mulder (tè1druk) - Peek (te druk) - NÛsin'k G. M., (naar Ierland)
mw. Starreveld - Deken P.

Op 9 september a.s� zullen we onze 2e zaal in gebruik moeten nemen;dan start de
wintercompetitie en we rekenen van de aanvang af op ee'n enorme opkomst. We heb
ben de suggestie gehoord: bestem die zaal in de eerste plaats voor de niet-rokers.
Misschien een goede gedachte. Daarom stellen we voor,dat niet-rokers het initia
tief nemen en hun tegenstander vragen mee te gaan naar die zaal. Natuurlijk kan
dat een wel-roker zijn,maar als we deze regeling aanhouden is in elk geval de
helft van de spelers daar niet-roker. We zijn benieuwd wat erv�n terechtkomt.

\

Op 23 september ontvangen we de s.v-· Zei�t met io1n �4 tot 16 leden; Zeist speelt
in de hoofd (promotieklasse) van de S.G. S. (Stichts-Gooise Schaakbond) . Zeist en
wij zien deze . kamp als voorbereid�ng op het komende bandsgebeuren. Omdat, de
groep vrij groot is,moeten we met d� gasten in de grote benedenzaal spelen;voor
zo 'n evenement ook de geschiktste en mooiste. De spelers van Caissa,die aan de. ze tweekamp gaan meedoen ,krijgen natuurlijk een puntenvergoed�ng,want ze kunnen
die avond niet in de clubcompetitie meedoen
Aanvang B.OO uur.
We vragen de overigen die avond naar de hal te komen voor de indeling (8;10 uur)
-we vragen ze tevens die avond uit te wijkeh naar de 2e zaal en de bovenzaal,orn
de reeds spelenden zo weinig mogelijk te storèn.
•

.

·

Op het moment,waarop we dit clubblad uittikken hebben we nog geen telefoontje
gehad uit Zeist (�as belo�fd) of het inderdaad definitief de 23e september
wordt. Er zit nog een ka�sje iri,dat d�n en an� er plaats vindt op 16 september.
.
· �q � H� onder de leden is in zekere zin een f�asco geworden.
Het . houden va·ri é�r:; e
In het .verslagje over de gehouden bestuursvergadering kunt u lezen,,äat de in
schrijving voor de bondscompetitie staat op 2 tientallen. Er waren iaen 22 fo�
mulieren binnen. Op dit moment staan we op 34,dat zijn 3 tientallen/ac�ttallen) ..
De meeste leden zijn het enqu�teformulier kwijt;op de tafel van de w.1. ligt
nog een stapeltje exemplaren. Duidelijk is,dat het houden van een enqu�te een
overbodige . zaak is.· D�t brokje demqcr�tie wordt niet pp prijs ,gesteld. Schakers
blijken dan mensen te zijn,die dictatoriaal geregeerd wensen te worden. Intussen
is de inleverdatum verzet naar uiterlijk dinsdag 9 september.
DEGRADATIEWEDSTRIJD C3
26 augustus 1980
We staan dus met 5-3 achter. We dachten,dat Pegasus nog wel 'n .
1. Vega
1
half puntje pakken zal en dan lmjden we een kleine nederlaag.
2. Leenders ·af
3. Kurk
Vega deetj het prima ,evenals Kurk ,maar ons middenrif kon het
1
0
4. Manuri
niet maken De invallers,die op het laatste moment bereid'wa
5. de Vrijer 0
ren in te vallen ( de Vrijer en van Da�len) weerden zich heftig
6 • . Barendregt 0
Toch was het team verzwakt,omdat 3 cracks: birks,Chryssostomi
7. Oranje
0
dis en v. d�Maas . moesten verstek laten gaan. Teamleider Sil
B. de Leeuwe 1
bernberg was er ook niet (vakantie)
,9. de Vreèze 0
Leenders en van Daalen hebben huiswerk.Dat beide mannen· win10. v. Daalen
af
nen achten we uitgesloten.
·

·

•.

Op 2 september wordt gespeèld: Pegasus
Op maandag 8 september: Des.WGM 4 - C3
Wat zal het worden?
'

l

' !�

- Des. WGM 4

O p 2 september begint om 8 uur de jaarvergadering; die mag je bijwonen
als je ouders akkoord gaan. Die vergad�ring .d�u�t .tot ongeveer kwart
over 9.
Óp 9 séptembsr begint vcior jullie ook de wintercompetitie;zorg dat j�
van het begin aan present bent
•

."

e,i.ndstand competitie:

O UDE SfJl.Q,S]:

4.
5.
6"
1Q

Ren�
l<enneth
Harm
Ernst

1

3.
(3e
(3e
(3e
(,3e

24

·

0

Peter

32
31

2o Micha

23
23

1B

27

Mark
priSs)
p'rijs')
prijs)
prijs)

(18 prijs)

( 1 e prijs)

(2e prijs)
B. Michel.. V
21
17
9o Michel p
1o·. Alain
16

(3e prijs)
(3e prijs)
(3e prijs)

.�e prijzen worden 2 september uitgereikt;wat de prijzen zijn blijkt
wel.�ij d� uitr�iking.
in de bond�competiile gaan we meedoen met 1 team;de opstelling geschiedt aan de hand van bovenstaande ein�stand in.de oude competitie;
:
voor iedere wedstrijd stellen we het team' wel op aan de hand van de
eindstand,maar wie uit vorm is· wórdt vervangen;iedèreen heeft dus
kansen om de jeugdkleuren van Caissa te verdedigen;
kom trouw op de club7dan blijf js in vorm;

NIEUWE 55EIZQEN1
·-

.

tenslotte: probeer een nieuw J.id aan te brengen; hoe meer ·zie1', hoe
meer .. vreugd !
Frans Oranje'
-

-

-

_"_

-:· -
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-

-

-
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HET IBM-TO ERNOO I

·�-..�

groep

1 .Houbr.ï;Jken .
2.v.Riessen
3.Silbernberg
4.Neidig
5.Kuyper
6.Chryssostomidis
7 .Deken W
B.Wijchgel
9.Ignacia

1e

E
F
F
H
E
E
E
F

·1
0

c

Î

1
1
0
0
0
0

28

-

-

1
0
0
·o

·

-

...

.Di.��e� .g rO.fil!.

ronden
3e

0
0
0

1
0

-

--;-

4e

5e

0

J_

1

t
t

1

0

t
t

2

0
0

2

t

1
0

1

.z

1

t

1

-2�

i

0

J_

1

6e 7e
.
0

1

-}
0
A

1

0

1
Î

1
1
1
1

J_

2
0
0
1

t

.e.ub.

prij§.

4t

f 40 .-

4t

4
3t

H

f 40.-

f 30 . -

4t

f 40.-

4

f 30 . f 6Do-

2
5

�
pram. D
pröm. 'E
pram. E'
blijft.· H
· degr'/ F . .
prom, D
degr. F
pro.m• E
pram. A

. '
' . .

Zes promoti�s en f � 40 .- aan pr1Jzen binnengesleept; een enorme eindsprint van
Neidig en Sil�ernberg ( 2t uit 3) Helaas twee gedegradeerden, Kuyper en· Beken W.·
_
Uitnemende prestaties van Houbraken,van Riessen,Chryssostomidis en Ignacia.

AGENDA:

di 2
ma 8
di . 9
di 16
di 23

sept.
sept.
sept.
sept.
sept.

jaarvergadering (ha afloop Wèdstrijdjes)
Des. WGM 4 - Caissa 3 (degradatiewedstrijd
.
1e ro�de"wint��compet�tie
2e ronde
id�
id + vrièndsch.wedstrijd tegen de s.v.Zeist
3e ronde

CDMPETITIEREGLEMENT VOOR DE CLUBCDMPETITIE 1980 - 1981

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

1. aa� het begin van de competitie wordt een rangorde opgemaakt1die afgel�i� is van de
·
ieindstand van de vorige clubcompetitie;
2. elke speler krijgt wekelijks een waa�decijfer toegekend,dat afhankelijk is van de
plaats op de ladder�
.
.
3. ·de indeling op de speelavonden geschiedt om 8 . 10 uur precies; wie later komt kan d'ie
avond niet voor �e competitie spelen,tenzij hij zijn later komen tevóren heeft geme1d;
4. iedere speler speelt tegen de in de n�bijheid op'de ladder staande aanwezige spelei;
5. twee.dezelfde spelers spelen maxima�! drie keer tegen elkaar;
6. bij de eerste ontmoeting wordt om · de kleur geloot,bij de tweede ontmoeting wordt 'er
van kleur gewisseld � bij,de derde ontmoeting wordt opnieuw geloot;de w. l.houdt bij
welke tegenstanders een speler had �n welke kleur hij daarbij voerde;
7. bij een overwi�ning verkrijgt men het waardecijfer van de tegenstander aan punten,bij
remise de helft daarvan en bij verlies 0 punten; .
8. elke w�ek wordt een-nieuwe · rangorde opgemaakt,waarin de resultaten van de vorige ronde
verwerkt zijn;
9. wordt een partij afgebroken,dan krijgen beide spelers
van het eigen waardecijfer.
aan punten;de partij wordt hervat · op de op de envelop vermelde datum;komen de spelers
in de loop van de week tot een beslissing,dan moet het resultaat uiterlijk maandag
d.a. v. aan de w.l bekend gemaakt worden;
. 1
10. bij verhindering,gemeld aan de w.l. kr�jgt men i van het eigen waardecijfer aan punten;wie zonder bericht wegblijft krijgt 0 punten;
2
11. is het aantal spelers oneven,dan krijgt degene die niet speelt i van zijn eigen waar
decijfer aan punten;één speler kan slechts tweemaal voor die vergoeding in aanmerking
komen;eenzelfde vergoeding krijgt hij,wiens tegenstander in een bondswedstrijd nis�
opkomt;
van het hoog�te +
12a nieuwe spelers kunnen onmiddellijk worden ingedeeld;ze krijgen
laagste aantal punten iri de weekrangorde;het bestuur heeft het recht een steike speler
hoger in te delen;
13. speelt iemand in één week twee keer (in een bondswedstrijd kan ook op een andere avond
gespeeld moeten worden) dan tellen beide resultaten; alle spelers,die die week niet
1
tweemaal spelen1krijgen als compensatie i van hun waardecijfer extra;
14� als in een bondswedstrijd een speler afbreekt en daarna blijkt,dat zijn kansen op ra
mise of winst gering zijn,maar tevens blijkt dat de partij dooslaggevend is voor de
uitslag van,de wedstrijd,kan hem,als de teamleider hem opdraagt door te spelen,bij
verlies een ''remise aan punten" gegeven worden;aan een speler,die remise in handen
heeft,maar in opdracht moet docirspelen,kan bij verlies ook een "remise aan punten"
gegeven worden9
15� het bestuur kan spelers,die om bepaalde redenen veel moeten verzuimen,vastzetten op
een bepaalde plaats �n de-rangorde;
16. in de rangorde blijven de 9e.en 10e plaats onbezet voor bijzondere gevallen;zijn die
er niet9dan sc
' huiven alle spelers twee plaatsen op;
17. speeltempo: clubcomp.· 35 zetten in H· uur, daarna 20' zetten per u ur;
bondscomp.40 zetten in 1f uur,daarna 30 zetten per H· uur;
18. puntenvergoeding bondswedstrijden:
2e kl.: 1e bord · 13à pnt.
1e kl: 1e bord 140 pnt
pram.klasse: 1e bord 150 pnt
2e bord 129 pnt.
2e bord 149 pnt
2e bord 139 pnt
enz.
enz.
enz.
3e klo
1e bord 120 pnt.
4e/5e kl: 1e bord 110 pnt.
2e bord 109 pnt.
2e bord 119 pnt.
enz.
enz.
19. hij= Z1J ; hem= haar ; speler= speelster ; zijn= haar
20. in gevallen,waarin niet is voorzien,beslist het bestuur.
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Pa;s.tl.ien uit het IBM-toernooi
1e rohde: wit Heerkehs
zwart:Igryacia (�roep C)
6" Pge2 -. Lg4
1. c4 - e5
20 Pc3 - Pc6 30 g3 - Pf6
4o Lg2 - lb4 , 5, e3 - d6
7 Db3 - TaB 8. Pd5 - Lc5: 9 o Pxt:6+ - Dx.f6 10" Lxc6+ - bxc6 11. Dx b 8+ . - Kd7
12."DxhB :- Df3,
13. 0-0 'Lh3 en wit geeft op.
·

o

5e ronde: wit:Ignacia
zwart: Hamers (groep C)
1. e4
Pf6 20e5 - Pd5 �,d4 - d6 .4ft c4 - Pb6 50 f4 - dxe5 6.fxe5 - c5!? 7.d5 - c4·
'B. Pc3!? - exd5 9� cxd5 - c4 10. Pf3 - Lg4 11. Dd4!! - Lxf3 12. gxf3 - Lb4
13. Lxc4 - 0.-0· 140 Tg1 - g6 15 ... Lg5 ! - Dc7 16.Lb3 - Lc5 17. Df4 - Lxg1 1 B. d6 - Dc6
19. 0-0-0 Le3+ 20. Dxe3 - Pd7 210 e6 - TaeB 220 exf7+ en zwart geeft op
zwart:Ignacia (groep C)
6e ronde� wit:Heins
1. c4 - e5 2o Pc3 - Pc6 3. g3 - Pf6 4. Lg2 - Lb4 5. e3 - d6 6. Pe2 - Lg4
7o 0-0 - Lxc3 Bo bxc3 - e4 !? 9. h3 - Le6 10oDa4 - Ld7 11. Pf4 - Pe5 12.Db3 - Tb8
13. d4? - Pf3+ 14 Kh1 - g5 !! 15. Pe2 - h5 !! 1 6 . Pg1 - g4 17. Dc2 - h4 18. Pe�-De7
1�. Pf4 - hxg3 20. fxg3 - Ph5 21. Pxh5 - Txh5 22. h4 ???- Txh4 en wit geeft op.
•.

1

De tegenstanders hebben het Oskar niet al te moeilijk gemaakt. Maar je moet natuurlijk
wel weten te profiteren van de onnauwkeurigheden van je tegenstander!
Elders in dit blad een overzicht van de prestaties van alle Caissa-deelnemers aàn het
IBM-toernooi.
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