
W, Eij genbrood 
ir, de Vassystraat 12 - 175-5 NC Petten 
---------------------------�-------------

pen, esse: mw. E. Hogenbooril-Metz 
Peregraard 15 - 1689 HM Zwaag 
gem.giro 4602882 tnv s.v,Caissa 

------------------------ ----------------- -
secr,/w,l, :W,Eijgenbrood - te1 02268-1806 
------------------------------�-----------

clublokaal: van Ostadestraat 153 -tel, 723917 
---------------------------------- -----------

clubblad no, 248 - oktober 1980 
------------------- ---- --------

De septembermaand is voorbij gevlogen, Vele nieuwe starts, Op 2 september de jaar
vergadering-, die geen denderende nieuwigheden bracht. De contr·ibutie werd iets verhoogd en 
we stapten over van maand- op kwartaalbetaling, Pe nieuwe prijs is f 20,- per kwartaal, 
Geen geld! De opkomst was goed te noemen;we telden ruim 50 leden, 

Het Caissabestuur (Knop+Otanje) trok van leer in het Klaas Oomstoernooi,een toernooi 
voor tweetallen bestuursleden, Eerr prachtige 3e prijs werd hun deel, 

De clubcompetitie ging van start,we telden gemiddeld 65 deelnemers per week. Er zijn 
5 ronden gespeeld; grote stijgiri�en,maar ook grote vaipartijen waren aan de ��de v�n de 
dag, E'eri ladder is en blijft gevaarlijk, De start van de externe eompetitie was niet om 
over near huis te sc+1rijven. Da'n bedoelen we niet het spel, maar de pr�lude".; het opeens 
verhindeid -zijn; het nu al gebruiken van invallers. Het bestuur rekent er op, dat iedereen 
op zijn post is. We spelen met 6 teams en de reservevoorraad aan spelers is gering.Meer 
dan ooit· tevoren deelden leden mee geen interesse te hebben voor bandswedstrijden. 

C3 heeft het staartje van de d<egradatiecompetitie goed afgemaakt, Des/WGM 4 werd het 
sladhtoffer (of in goed Amsterdams: de pineut). De verdeling van onze teams over de nieu
we competitie is nu zeer gelijkmatig. De indeling vindt u elders in dit blad, 

Nu SE'8D aan de competitie gaat meedoen,hebben vele dubbelleden hun lidmaatschap 
bij �aissa beBinigd. De lege plaatsen zijn al weer opgevuld door 7 nieuwe leden,terwijl 
no. B op komst is. 

Let ook in dit nummer op de aa'nkc)rièiiging van een gezellige avond op 9 december. 
Een kommissie,spontaan ontstaan bereidt één en ander terdege voor. We hebben een blik mo
gen werpen in het draaiboek; Het ziet er piekfijn uit! feestvieren kunnen we;denk maar 
terug aan ons 25-jarig bestaan in 1976. 

Donderdag 16 okt, is er de SGA-vergadering;we hopen dan de prijs (kampioenschap C2) 
in ontvangst te mogen nemen. 

De w.l. is geh��dicapt,omdat hij �een gebruik meer kan maken van zijn microfoon. 
Tijdens het zomerrec8s Ïs zijn bandrecorder op onverklaarbare wijze verdwenen. We willen 
niet meteen het woord "ontvreemd" in d"e_ mond n-emen,maar het begint er wel op te lijken. 
Omdat het zwijgen tijdens de indeling een onoverkomelijke zaak is, zal toch omgezien moe-
ten worden naar een oplossing. 



�TRIJDEN 

Zoals u bekend is,streed C3 met Pegasus 1 
en Des. WGM 4 cim 1 degradatieplaats. Dit 
w.::is eon staartje van de externe competi
tie van het vorig seizoen. 't Is nog 
nooit vertoond,dat augustus en september 
gebruikt moesten worden. Dm een lang ver
haal kort te maken: C3 heeft het gered. 
De degradant is: Desisco WGM 4, 

26 au_gustus 
Vega 
Leenders 
Kurk 
Manuri 
de Vrijer 
Barendregt 
Oranje 
de Leeuwe 
de Vreeze 
v. Danlen 

8 se12tember 
Vega 
Chryssos 
Kurk 
Leenders 
v.d.Maas 
Diependaal 
Ba rond regt 
Oranje 
de Vreeze 
5ill.bernberg 

eindstand: 
Pegasus

-T 
.Caissa 3. 
.Des,WGM 4 

1980 
1 
t 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 

1980 
1 
1 
0 
1 
t 
0 
0 
0 
1 
1 

2 
2 . 
2 

(tegen Pegasus 1 ) 

Pegasus is sterk afhan
kelijk van het vliegend 
personeel, De KLM heeft 
de reizigers maar wat 
laten wa�hten,want er 
moest eerst geschaakt 
worden. Pegasus won met 
5t-4t 

(tegen Des. WGM 4) 

Manuri kwam 24 uur te 
lnat,daarom werd Diepen
daal telefonisch opge
trommeld. Bij het afbreken 
was het 5-4 en invaller 
vd Maas moest het doen, 
Hij deed het,speelde re
mise en we wonnen met 
5t-4t ! 

Pegasus-DesWGM werd 6-4 

2-0-0 
1-D-1 

.. 0-0-2 

4 pnt 
2 pnt 
0 pnt ( degr) 

Het was óp het nippertje! 

Ei'in 
. .  

aryder betekent en 
nieuw2 competitie een 
ben: 
promotiekl.: C1 
1e kl. C2 
2e kl. C3 
3e kl. C4 en C5 
5e kl. C6 

wel,dat we in de 
mooie opbouw heb-

Teamle�dEr 5ilbernberg over de wedstrijd 
Des. vJGM 4 - C3 : 

We hebben het tenslotte toch gered. Een 
kleine maar kostbare overwinning,die 
zeker verdiend was. Vega en Chryssosto� 
midis speelden zeer sterk,Chryssos speel
de de de gevreesde mw. 5tada (nr. 6 van 
de dames in Ned.) van het bord evenals 

(vervolg kol. 2) 

De 12-kamp tegen Zeis,;!:. 

Op 16 augustus was de s,v, Zeist op be
zoek, De kontakten waren gelegd tijdens 
het IBM-toernooi, Zeist kwam met 12 man. 
Van C1 moesten helàas 3 spelers verstek 
laten gaan (Roos-van Hulst-Kappeihof) 

lgnacia 
Pijpers 
Petersma 

1 
t 
1 

Zeist won met 6t-5t• 
Maar we behoeven niet 

van 1 t Kaar 1 
Balder t 

0 

te treuren,of het zou 
moeten zijn om de 1t pt 
die we afgavene , Vega 
gaf een gewonnen partij 
cadeau en Manuri gaf 

Houbraken 
Vega 
Chryssos 
Manuri 
Wijc;hgel 
Kurk 

0 
0 
t 
0 
0 
1 

een t punt cadeau; hij 
miste de \..rinnende voort-
zetting, 
Prettige mensen,die 
Zeistenaren. Do uitno
diging om volgend jaar 

îrr·septeimber· näar ·zëist te komen hebben 
. we .<:fan. pok gr11ag .geaccepteerd! Zeist 

viert dan haar 75-jarig bestaan!! 

vervoig kol,· ·1· 
Leenders,die de lieftallige mw, Ree in 
een blizpartij de das omdeed. Kurk en 
Oranje stelden teleur en Barendregt 
verblunderde zeer snel zijn partij. Die
pendaal ,.die met 45 minuten achterstand 
begon door een slordigheidje van de niet 
v·erschenen Mi3nuri, heeft er aan gedaan 
wat hij kon (en dat was veel),m�ar hij 
beet töch in het zand, Van der Maas, 
de Vreeze en 5ilbernberg lieten de weeg
schaal tenslotte naar onze kant door
slaan door strijdlustig volhouden. Hulde 
aan C3,dat in een zeer sterke 1e klasse
poule zat,waar van krachtsverschil tus
sen de 8 teams nauwelijks sprake was. 
Hoe sneu was het geweest om direkt na 
de glorieuze promotie te moeten degra
d_e_ren,, 

AGENDA: 
ma 13 okt: si.vaart 1 - C3 
di 14 okt: C5 - DWV 1 
ma 20 okt: Amsteltoren 1 - C4 
di 21 okt: C6 - Isolani 5 
vr,24 okt: A1veen 3 - C1 
di 28 okt: C-adsp, - Amstel 5 

vr. 31 okt: M5K 1 - C5 
di 4 nov: C2 - Isolani 1 
di 11 nov: C3 - Landsmeer 
di 1 8 nov: C1 - N, West 1 
di 1 8 nov: îal 7 - C6 

• 



.2I.fil_JD OP LEVEN EN DOOD 
(een merkwaardig staartje of de martelgang van C3) 

Ik dcnk,dat het de ê3-spelers nog lang ' �al heugen: het seizoen 79/80. Eindeloos zwoeg-
den W2 voort,het de�radatiespook tot h�t bittere einde meeslepend. Zoals bekend stonden 
C3,Pagasus 1 en Des.WGM 4 samen onderaan na 7 wedstrijde� met 5 punten, Op zich is 5 uit 
7 g2en slecht resultaat (hm,hm. -red),m�ar het ,ongelukkige drietal werd toch de sigaar. 
Vervolgens beslissingswedstrijden op esn tijdstip,waarop.andere schakers· aan de zomer
vakantie konden denken, Ook deze extra-beslissingsronde bracht geen degradant: alle drie 
2 uit 2, Do SGA zat met de handen in het haar.Besloten werd een tweede beslissingsroncie 
te spelen,waarbij de bordpunten ook gingen meetellen. ODk die 2e ronde was spannend. 
KLM/Pegasus 1 werd onbedreigd eerste, maar C3 en DES/vJGM 4 z1<oegden tot het allerlaatst 
verder. Toen de interne competitie van het seizoen 80/81 reeds 2 ronden oud was,moesten 
van der Maas,van Daalen en Leenders nog op neutrale bodem in het Memolokaal (een schit
terende kerk) hun afgebroken partijen tegen Des/WGM 4 en Pegasus 1 (alle piloten waren 
aan dek!l) uitspelenc Van kardinaal belang was de partij van v.d.Maas. Deze zou bij 1n 
remise if.lf_�M 4 laten degraderen� Van der Maas deed wat van hem verwacht werd onder het toe
ziend oog van een nerveuze teamleider Silbernberg en een nog nerveuzere SGA-competitie
leider.Deze liliaatste was zeer benauwd,dat er nog geen beslissing zou komen.Indien name
lijk v,d,Maas,die een benauwde stelling moest verdedigen een klein foutje had gemaakt, 
dan was opeens het resultaat van C3 tegen Pegasus 1 weer van belang. Pegasus stond met 
5-3 voor tegen C3 en met 5-2 tegen WGM 4. Van Daalen en Leenders speelden tegen Pegasus. 
Theoretisch had alles voor ·ons nog verloren kunnen gaan,maar • • • •  niets van dit allcsc 
C.l. Leusden kon zijn programma voor 1980/81 klaar gaan maken, Het was werkelijk een 
sekonde voor 12. Het hoeft geen betoog,dét verschillende C3-ers: Oranje,de Leeuwe,Diepon
daal,de Vre�ze,Barendregt,Leenders,Silbernberg en zo langzamerhand Manuri,Chryssos en 
Kurk ,i� het zeizoen 79/80 plotseling opvallend grijs zijn geworden en zich enigszins 
trifulend over deze aardkloot voortbewegen voor de rest van hun leven.Ik hEb me zelfs 
laten vertellen, dat enkelen de zel fmeord zeer nabij zijn geweest; steeds rr.oeilij ker de 

g�ng n�ar l1a� schaakbord konden maken,zo groot werd hun weerzin,zo groot d� spanning� 
In ieder geval: eind goed al goed! 

Philip Silbernberg 

ONS 3ESTUUR KAi' OOK NOG SCHl1KEN 
Elk j3ar in sep,tember organiseert de s.v. DV.JV in samenwerking met de SG.ll, snelschaak

wedstrijden voor duo�s van bestuursleden in het z.g. Klaas Oomstoernooi. Er was ook 
deze keer WEer »�el belangstelling� Eerst �erd er in groepen van 4 teams gespeeld, 
waarin wij (Oranje' an Knop) ingedeeld waren met o.a. 2 KNSB-teams. Zij waren ons te 
machtig,al had Oranje uits�ekende winstkansen gehsd. Vervolgens weer een poule van vier 
teams,nu W3S Des�WGM net iets te sterk. De overige wedstrijden werd�n gewonnen. In de 
3e ronde.werden 3 gro�pen varl 7 tweetallen gevormd0 Oranje eri Knop werden na barrage met 
de Amstel uit Uithocri' eer,ste ! ! SGl\-"•edstrijdleidster mw, Spo'ok overh2ndigde Caissa 'n 
fraaie 38 prij.s. De eBrste prijs was voer Nieuwendam. Een speciale burgem�estersvierkamp
werG çewonnc.n door de he8r Hertini� Een pr.ettige avond met een onverv..racht ·slot ! 

A,Knop 
CHRY5SOSTOMIDI5 in het Amstelveentoernooi 
Chrys: wit Houten: zw, 1. c4�e6 2.Pc3-d5 3,d4-dxc4 4.Pf3-Pf6 5.g3 - c6 
6" Lg2-Pbd7 7.0-0 ; Le7 8, Dc2- 0-0 9, Tfd1-b5 10.Pg5-Db6 11.Le3-Lb7 12.d5-Lc5 
13. Lxc5-Pxc5 14.dxc6-Lxc6 15. Td6-Tac8 16. Pd5-exd5 17.Txf6 (!)-g6 18. Lxd5-Kg7 
19. Dc3-Fa4 20.Txf7 + -Kh6 21. Bg7+ en zw,geeftop. Keurig gedaan! 
f.J:irv��tomidis valt in (C1) en speelt met wit. 
1, c4-Pf6 2.Pc3-d6 3.b3-g6 4.Lb2-Lg7 5,Pf3-c5 6.g3-0-0 7. Lg2-Po6 B.0-0 Ld7 9,d4-cxd4 
10,Pxd4-Pxd4 11.Dxd4-Lc6 12,Pd5-Lxd5 13,cxd5 -Dd7 14.Tad1-b6 15.e4-Tac8 16. f4-Db5 
17,Tc1-Da6 18.a3-Pe8 19.Dd2-Txc1 20.Txc1-Lxb2 21,Dxb2-Pf6 22,Lf1-Db7 23.Dc2-Jd7 
24,Lg2-Tb8 25, Dc7-Tb7 26,Dc4-Pe8 27 .Dc8-Kf8 28,Dxd7-Txd7 29, Tc8-Tc7 30, Ta8 -f6 31"b4-Kf7 
a2,Lh3 Ta7 33.Le6*-Kf8 34, h5-Ic7 35,Kg2-h6 36,Kh3-g5 37.Kg4-gxf4 3B.Kxf4-h5 39.Kf5-Tc2 
40. Kg6 (opmars voltooid) en zwart geeft op, 1t paard gaat verloren en mat! 
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promotieklasse; 
·1; Caissa 1 
2. Tal 1 
3, Tal 2 
4, Els/VAS 4 
5, Wèeap 1 
6, Amst'elveen 3 
7, N,l'.Jest 1 
8, de Pion 1· 

5e klasse· 
1, Caissa 6 
2, Probleem !'i 
3, Tal 7 
4, Amr9ba 3 
5, Isolani·5 
6, Necreba 4 
7, ES.180 ·.z 
8, ES 1 8Ó. 3 

1e 
1 • 

2, 
3, 
4, 
5, 
6, 
7, 
8, 

kJ:asse 
Caissa 
Victory 
Is'olani 
Memo ·3 
w dam 2 
Des/WGM 
Abcoude 
LCK 1 

B 
2 

1 
1 

3 
1 

Ze klasse D 
1 • Caissa 3 

2, Slotervrt 
3, A1vee=n 5 
4, Probleem t 
5, Pegasus 1 
6, Weenink 1 
7, Landsmeer 
8, Els/VAS 5 

3e kiasse D 3e klasse A 
1:,_Caissa 4 L -· . .c·aisà� 5 
2, Amst,toren 1 2, D\VV 1 
3, We.esp 3 . 3, Probl!Oem 3 
4, FSêRJi 1 .;: . 

4. A1veen 7 
5, N1dam 4 5·, MSK 1 
6, Des/WGM 4 6, Isolani 3 
7. N,\.Jest 3 7·, Raadsheer 2 .. 
8, Ämroba 1 s. PCW 2 

Daar staat de· zaak . weer onder elk.aar, Met. gemengde gevoelens zijn We de 
rijtjes langs ge;I.open, Vooral C3 heeft een :,zwar.e afdeling pn ontmoet daar 
weer Pegasus 1 · ! ! Maar o.ok C2 en C4 krijgen het zwaa:t: te verd.uren. 
C1 hoeft niet op reis (Weesp komt naar A.'dam) ; CZ moet naar Abcoude; 
C3 gaat qo� nie'lë op reis ; C4 moet naar Ouderkerk; C5 moet naar Muiderberg 
en C6 blijft in A1dam, 
Op 7 okt·, beet C1 de spits af; u leest hier elders over! 

De.��rste vijf ronden zijn achter de rug.Marc Davidson doet een 
duide�ijke gooi naar de ··eerste prijs,maar er is nog wel concurren
tie, Ernst heeft heel erg zijn best gedaan,maar moest toch zijn 
meerdere erkennen in Mark ,Kuipers, .we hopen dat Mark goed blijft 

schaken in Friesland, Misschien zien .we hem weer op het IBM-toernooi terug, 
De nieuwe manier van punten tellen is voor sommigen nog wat vreemd,maar niet voor niets 
krijg te dan ook elke week een fotokopie van de stand, Micha en Mark hebben simultaan 
gespeeld ··op 17 sept. tegen. prof,Euwe, De partij van Micha is voor het nageslacht bewaard 
gebleven en volgt hieronder, We gaan op 28 oktober onze eerste externe kompetitiewedstrijd 
spelen. Dit jaar moeten we maar eens proberen ons vijftal uit de 3e klasse te halen;er is 
nu kwaliteit genoeg voor, Het klassement op de helft van de eerste periode ziet er na 
5 ronden zo uit: 
·1. ·Marc Davidson 
2, Ern·st Dominershüij zen 
3, Mark Kuipers 
4. Pe(. er·; v •

. 
Treuren · 

5,Kenneth.R�jsdijk 
6,Harm Gunderman 
7 •. Micha de. Leeuw 
B.Michel Pankov 

Partij van Miêha: wit: prof,Euwe zw: Micha Polak 

9, Micha Polak 
10, Michel Verhulp 
11. Alain v,d,Haak 

1, d4: �c6 ·2. c4 - e6 3, d5 - Pe5 4, e4 - Pf6 5, f4 - Pg6 6, e5 - Pe4 7,Ld3 - f5 
8, Pf3 - Lb4+ 9. Pbd2 - Pxf4 10, Lf1 - 0-0 1L a3 - Lxd2 12, Lxd2 - Pxd2 13,DxdZ -Pg6 
14. h4 - d6 15, exd6 - Dxd6 16. D-0-0 ; e5 17. h5 - Pe7 18, h6 - f4 19, hxg7 - Kxg7 
20, Ld3 - h6 21, Ph4 - c6 22, dxc6 - bxc6 23, De2 - Df6 24, De4 - Lf5 25,Pxf5 - Pxf5 
26, Th5 - Pd6 ???? en 27. Dh7+m�t. Toch leuk gedaan!! 

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

Reizen 
maandag 20 oktober in Ouderkerk : Amsteltoren 1 - C4 
vrijdag 31 oktober in Muiderberg MSK 1 - C5 
dinsdag 20 jE1nuari in Amstelveen Pegasus 1 - C3 (oude tegenstanders) 
dinsdEJ9. 10 maart in Abcoude Abcoude 1 cz 

We zullen· trachten het vervoer te regelen en de ·chauffeurs van gegevens voor de rij
richting te·voorzien. 

• 

' 



:EN-MDGELIJKE VERBETERING VAN DE .1. REG€L/? 
lok dit _jsar ziJn_.de wedstrijdreglementen onveranderd gebleven en daarmee· ook de 1/3 regel, 
rolgens W:::lke een ".spel;.er,'die verhindeid is eri dat me"l:Ot, 1·/3 van zijn ·wa.ardecijfer aan pu·1 .. 
:en krijgt.Viel had de Jaarvergadering van 2 ·september ·gelegenfleid em voe,pst-g"J Jen te driE.n 
iaar ik had op dat moment nog geen precieze gedacht8- o\ier die regel.Bovendien zou,als ik die 
iel had gehad,de tijd ontbroken hebben voor het voorbereidend werk,dat hiermee verbonden is
let is mijn bedoeling de 1/3 regel meer aan de pratijk aan te passen. 
lij hE:t doornemen van de persoonlijke resUlta.ten in de clubcomp. van het vorig seizoen in 
:lubblad no. 246 is het me opgevallen,dat de gescoorde percentages naar boven toe steeds 
ioger worden. Hoe hoger iemand op de ladder .staat,hoe hoger het% is,dat we gemiddeld van 
iem mogen verwachten. Hiermee wordt het ha'ndhavings-effect van de 1/3 regel,dat om begrijpe
.ij ke redenen gemiddeld al geen 100�� is (dan zouden we de +-regel moeten hanteren) naar boven 
:oe steeds geringer. Ik heb de behaalde % 1 s  op millimeterpapier puntsgewijs uitgezet tegen 
Ie behaalde plaatsen.Daarna heb ik door met de hand te extrapoleren een kromme ges��etst 

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 BB 85e plt� 

,..______ �

--........___._·����-���. 
' ___________________________________ ;:.::=.:::-..:�"·---�::.:::.=:,---------------------------------------- :;-

Ik vond de volgende resultaten: voor de 1e plaats kwam de kromme ongeveer uit op 70% (inder: 
jaad heeft de kampioen van het afgelopen jaar,Ignacia 70,3% gescoord) De verdere resulta�ar 
<unt u aflezen in bovenstaande grafiek.De laatste plaats kwam ongeveer uit bij 32%� Nu W8S 

nijn methode voor het opstellen van de grafiek niet de meest nauwkeurige.Ik had verwacht. 
fat de kromme in de omgeving van de middelste (43e) plaats door de 50% zou gaan. D2t is 
iets verderop gebeurd,vermoedelijk door de in het algemeen goede resultaten in de extsrnB 

:ompetitie,die ik meegerekend heb. Aan de uiteinden stuijgt en daa�t de krpmme sterke�, 

�ellicht zullen andere wedstrijden,die met het Keizersysteem gespeeld zijn,relatief het
zelfde beeld te zie� geven.Een verklaring hiervoor is niet moeilijk te vinden. De aller

,oogst staande spelers kwamen bijna uitsluitend uit tegen l�gerstaande spelers en verder 

zullen ook spelers iets onder de top WeEr tegen lager staande spelers uitkomen. (is dat 

, ?.red � )Dit heeft in de gehel ladder een doorwerkend effect.Een speler,die b.v. op de ZOc 

�laa.ts staat,zal nooit worden ingedeeld tegen no. 1 of 2. No. ZO kan dus wel tegen speleos 
�oven hem als onder hem worden ingedeeld. Kon hij echter tegen spelers in de buurt van. de 
1De plaats ingedeeld worden,dan is de kans �x��t hierop toch kleiner door het feit,dat Do3• 

uit deze omgeving tegenstanders voor de allerhoogst-staan�e spelers bij de inciEling bij 
voorbaat gereserveerd moeten blijven omdat er, zoals reeds is opgernerkt,voor de laatstgencem� 
den er geen andere mogelijkheid is. Hierdoor zal ook een speler,die niet aan de top staat1 
�aar wel in de bovenste helft zit,meer uitkomen tegen lagers�aande spelers �en hoogstsanda 
spelers. Voo� het V8rloop van de kromme'in de onderste helft van �e ladder vindt men da-
zelfde verklaring,maar dan natuurlijk in omgekeerde zin. 
Als men er van uitgaat,dat de resultaten,die ik gevonden heb de juiste zijn (het zal niet 
veel schelen) kan men inzien ho2 verschillend de 1/3 in de diverse regionen werkt. Men moet 
vooral nagaan,wat het be.tekent voor verschillende spelers als ze de schade tengevolge van 
verhindering willen gaan inhalen. Voor de laagststaande spelers maakt het niet veel uit 
omdat dezen met 33% weinig onde� het percentage zitten dat van hen ve�w�cht wordt. Behoort 
men echter tot de eerste vijf,élan moet men tegenover ��n keer verhinderd zijn W6l gemiddeld 
é�n winstpartij kunnen stellen. Het gevolg is dan ook,dat spelers,die zÎch

_
in willen zetten 

voor de strijd om het persoonlijk kampioenschap vrijwel niet verhinderd mogen zijn. Boven-
dien is de opkomst van deze laatstgenoemden vrijwel compleet. Meestal zijn alle topspelers 
aanwezig, 
1'1ijLL\1.001c=.e.L-��P-OoJ<--'>el'-WU-geM"'-l-��������������������-
Uit een groot aantal 

;8dere 
wedstrijden uit het verleden kan 
plaats vaststellen.Daar wellicht 

men 
het 

het percentage,dat gemiddeld 
aantal deelnemers bij iedere 

\e,rordt 
wud�x. 



za zi 'n moet eerst alles t�ruggèbrai;:.ht .worden tot het 
honderd deelnemers, Bij b,v, 40 deelnemers wordt dan de 1De e e p aa s, 

• 

wordt de 6e plaats de .1 De plaats 1 enz. Daarna wordt hieruit door berekening het gem:Î.ddel.d 
resultaat vastgesteld, De gra'fiek voor het geval van 100 deelnemers kan handig zijn voor 1 t · 
algemeen gebruik en wel als volgt: iemahd is verhinderd en staat bij een totaal van 80 deel
nemers op de Be plaats, Dit is ·het beste verg el ij kbaar met de 1 De plaats bij 1 00 deelnemers. 
(voor elk paar getallen is ��n handeling met de rekenlineaal voldo.ende om o!at uit iie reke'
nen, daarvoor is natuurlijk het getal 100 het h'a.ndigst) ,Men vindt dan; dat b; v, 59%het. ge
middeld te verwachten % is.Het lijkt mij het rechtvaardigst de.ze. speler nfet .1/3 "' 3:l 1/3% 
= 50-16 2/3 %,maar 59 - 16 2/3% = .42 1,1_3'fo van zijn waardecijfer aan punten te gelien;Aan 't 
gebruik van ·zo 1 n standaardgrafiek lijkt 'me moeilijk te ontkomen1.omdat het a·antal deelnemers 
voortdlire'nd v�randert,ook gedurende de winter�ompetitie, De 1/3 regel kan 'zodoende vervan
gerr 

.
worden door ê�n,waarbij het hqndhavingseffect voor. iede,;e spèler bij verhino!ering vrij

wel hetzelfde is, 
Inderdaad kan dit voor een aantal spelers,die vaak verhinderd zijn1een belangrijk verschil 
u:i.t'maken, Indien er al vorig jaar hiermee gewerkt was1zou b,v, van Hulst (die 17x verhin
der� was)ongeveer 170 punten meer gehad hebben ,hetgeen zijn kansen om in het 1e tiental 
te blijven aanmerkelijk ten goede zou zijn.gekomen, Er is over gediscussieerd of hij wel 
of niet in het 1e tiental moet gaan spelen.Dit is o.a. de reden van mijn artikel, 
Daa.r ... de .. resultaten van .het 1 e tiental,wat betreft..p11omotie en/of degradatie extra belang
rijk zijn (omdat bij een hoogspelend 1e tiental het voor sterke spelers aantrekkelijk is 
om 'lid te worden) lijkt me deze maart egel niet geheel overbodig. 

· 

Ik .heb,wat betreft de verbetering van de 1/3 regel geen beter voorstel kunnen bedenken.Zijn 
er leden,die andere suggesties hebben? Zelf ben ik benieuwd of op dit voorstel serieus inge
gaan kan worden. 

J,V. Pijpers 

Een korte eerste reaktie van de redaktie: 
De 1/3 rege1 heeft nooit de bedoeling een handhavingsef�ect te hebben, Daar kan dan mis
bruik van gemaakt worden, Stel iemand staat no, 1 op de lijst in de 31e ronde. Er wachten 
nog 4 ronden, Hij meldt zich af en zou door een andere regeling (handhaving) die 1e plaats 
veilig kunnen stellen!! 

EXTERNE COMPETITIE 

· Ook die is gestart. En hoe, C� moest de eerste wedstrijd spelen tegen Els/VAS 4. Houbraken 
was er niet; geen telefoontje,niets. Er moet dan toch wel wat aan de hand zijn. E�n en 
ander hield wel in,dat de indeling voor de clubcompetitie moest wachten,want moest er nu . 
wel .·of niet een invaller opdrave�. O� kwart over 8 kozen we voor Chryssostomidis.en toen 
pas konden we de interne camp, gaan indelen, Jammer • . Chryssos deed het prima,hij won. 
Pijpers' tegenstander kwam niet opdagen en Ignacia speelde remise, Roos en van Hulst deden 
er remises bij ,maar Kappelhof verloor. Voorlopige stand 3t-2·h We hebben een klein winst
kansje. 
Donderdag 9 okt, moet C2 opdraven, Op dit moment weten we paarvan nog niets,want het is 
donderdag als we deze regels tikken. Wel weten we, dat vier man v-erhinderd waren, maar van 
Dijk kon op 30/9 thuis vooruit spelen (f-tl en Leijen kwam plotseling opdraven, nadat we 
he'm zaterdag en zondag (ja een w.1. kent· ook geen rust op zondag) telefonisph hadden pro
beren te bereiken, Twee jaar geleden wap' zijn telefopnnummer gewijzigd,1maar hij had daar
van �ooit mpdedeling gedaan. 

Nog no"o;it zi�n we ;zo roll!me.liÇJ be9,ànnBn�· M8�_,r: �ila_,
,
de 0rçimmel.11 aan. de kant en v_a'n nu aan 

allemaal present! 

teamleiders: C1 
C2 
C3 
C4 
C5 
C6 

Ignacia 
- v,Steden 
- v,Riessen 

v,Daalen 
- GrUnbauer 

de Vries R. 

op de 'u'itnodigingsstroken zullen w� voor zover mogelijk 
dè telefoonnrs. van de teamleiders vermelden; alleen 
van Daalen· heeft geen telefoon, 



ç filfEJ:'F C OMPFTI Tl E 

1� Petersma 
2 o lgnacia 
3. Pijpers 
4') van Dijk 
5. de Vos 
6. Guilfoyle 
7. V'.1 n. Meurs 
8. Balder 

11, Nielen 
12, Musink 
1 3, de Vreeze 
14, Dirks 
15. Br:rendregt 
16, van 't Kaar 
17, de Leeuwe 
1 B. do Boer 
1 9, Lfo 
20,,, v0D2alcn 
21 • Le ij en 

71 5 
675 
637 
627 
585 
563 
549 
546 
540 
515 
514 
.... 

31. Leenders 
32. Uiterwijk 
33. vlijchgel 
34, Tybout 
35. Manuri 
36, de Vries 
37. Cornelissen W 
38. Grünbauer 
39. Vega 
40. ffoidig 
41. van Schie 
42. Louiszoon 
43, Kuyper 
44, Bilderbeek 
45, Zonjee 
46, Mowitz 

61. van 1t Riet 
62, Scherjon 
63. v.d�Berg 
64, Berkhout 
65. van Steden 
66. v.d,Veen 
67. Hemmes 
68. v,Oostveen c. 

69, Silbernberg 
70. v.d.Brink 
71 •. Reitz 
72·, v,d.Vliet 
73, v.Oöstvee11 H. 
74-. v� Teeseling 
75, mw, Deken 
76. Wuck 
77. van Rijn 

266 
263 
256 
255 
249 + 
247 
238 
237 
228 
222 
206 
200 
192 
183 
181 
178 
1 71 
165 

�z. Chryssostomi 
23, dco 11ecluse 
24, Kurk 

51 3 
507 
505 
496 

·466 
461 
460 
459 + 
456 
454 + 
441 + 
439 
439 

47, Alberts 
48, F rensdorf 
49, Kappelhof 
50, Bos 
51, Meijer 

424 + 
411 
391 + 
387 
380 
380 
376 
366 
360 + 
354 
350 
340 
337 
336 
329 
323 
323 
319 
31 5 
313 
306 

52, Cornelissen H 302 

78. Jongebreur 
79, Stigter 
so·, Visser 
81, de Jong 
82, Manoehoetoe 
83, Schumacher 
84, mw, Hogenboom 
85. Snieder 

1 58 
148 
143 
133 
130 
128 
127 
125 

25" v.fiiessen 
26. Houbraken 
27. Knop 
28. Diependaal 
29. van Hulst 
30" Roos 

437 
430 

53, Nenner 283 
54. de Vrijer 280 
55. 5waab 274 
56, Oranje 273 
57. Mollema 272 
58, v,d,Maas 269 
59, Post 266 
60, Roes 266 

86.Samuels 
87, Huang 
8 8 .  Oudmayer 
89, Dusink 
90, del Castilho 

8 6  
8 2  
78 
S9 

In de eerste plaats ziJ vermeld,dat bovenstaande stand voor a.s. dinsdag gewijzigd wordt. 
Donderdag 9/10 speeld8 C2 en alle mannen,achter wier namen een + vermeld staan,zullen er 
wel voor zorgen,dat er wat puntjes bijkomen� 
In de 2e plaats baart het �antal afgebroken partijen ons zorgen. We tellen 20 envEloppen. 
Kappelhof grossiert er in;hij hEeft er 3. De stand is hierdoor natuurlijk wat scheefge
.1-rokkBn" 
_r worden nog grote sprongen gemaakt. Cornelissen W. steeg deze week van no. 58 naar no,37 
en bro8r Harry van 66 naar 52, De Vreeze van 23 naar 13. Maar ••• we hebb8n ook pas 5 ronde� 
achtGr de rug. Een wet uitvoeriger commentaar in de volgende clubkrant. 

nieuv-Je leden: 

af�:Evoerd: 
;;:;;:=ë:::"====:::: 

cor.tributie: 
========::::;::::;::: 

Nielen M.C. ; Guilfoyle J.!'11• ; r·Jenner C.D. ; Nusink G.M. (vJeer terug) ; 
de Vos 5, ; van Meurs R.A� ; de l1Ecluse ; allen hartelijk welkom! 
Smit J ; Deken f . ._s i Dsken W� ; Beukeboom J,W. ; v,,ö.ndel J. ; Astraveda G,; 
cl e Vries VJ ; 

bij besluit van de ledenvergadering is de contributie met ingang van 1 sept. 
o�getrokken tot f 20,- per �wartaal ; er wordt g8en maandcontributie me�r 
geïnd; nu dus een kwartaalcontributie. 

x-x-x-x-x-x 

11'5 PD.R I IJG_,.YERZDCHT 
w�ar zittBn Ved.Maas - Huang - Hardeman - Oudmayer - Spaans - Snieder ?? 
Ze hBbban met elkaar 420 punten laten liggen (geen bericht van afwezigheid !) 
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FEESîAVOND 9 DECEMBER, 1980 i . 

De affic·he in de hal heeft u,al het lilin en ander verteld,. Het middelpunt van de avond 
l.s het 0optreden 11 van 11meester Hans Bouwmeester". Dat optreden mag niemand missen• Een· 

11optreden11van Sinterklaas �n. een tombola zijn.andere hoogtepl,lnten; 

Knarteri zijn verkrijgbaar bij Ignacia en Kappelhqf op elke clubavond. Op 18 nov, wordt 
de verkoop gestaakt om precies te weten op hoeveel gasten er gerekend moet worden, Wie 
dus later komt om een kaart tekopen vist achter het net!' . · -· ' 1· 

prijs senioren: f s.1oo1· "per kaart 
prijs jeugd ·f·2.50 p,krt, 

verkrijgbaar tot en met 1 6  nov. 
- verkrijgbaar tot en met 1 8  nov,. 

kaart vbor meedoen' aa� de tombola kost f 0;50 per �tuk,verkrijgbaar tot 9 de�. 

Vo.or de tombola houden Ignacia1 en Kappelhof een prijzeninzameling, Aanvulling geschiedt 
u;i.t de gelden die binnen komen uit entreekaarten en tombolakaarten, Voor d·e tombola ku11t 
u afst"aan: boeken , grRmmofoonplaten , een blok kaas, een w.orelt ; enz,, enz. Deze prij zen 
kunnen tot op do feestavond ingeleverd worden, 

De jeugd vr3gen we ·met de ouders te bespreken ot; je later mag thuiskomen, Mis
schien kun je 1s avonds even worden opgehna�d. Praat er thuis maar eens over en 
laat je ouders dit stukje lezen, 

De voorbereidingskommissie zegt: tot ziens op 9 .dec;, ; breng eventueel een introduc6 mee/./. 
Koop tijdig kaarten! 

x-x-x-x-x-x-x-x-x . 

Wegens ruimtegebrek moeten overstaan leuke partijen van Leenders 
en Silbérnberg; ze komen in het novembernum�e•I 

:•' 

drukwerk 

s,v. Caissa 
ir, de Vassystroat 12 
1755 NC Petten 

mw / dhr, 

• 


