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Ontwaken uit de zom8rru8t ! Da·G is-·het parool. Nu moet u niet denker1,dat e:r in
.
-C zc1�et�aanden
- behoudens d� vakantiemaand juli dan - niemand is verschensno De gemid-·
·del-de opkomst voor de zomercompetit::..e is· toch Eil tîj"d riog Zo 1 n kleine
m8n/vr0u\..i gewec:.·.;-::.
Zij bleven hunkeren naar het schaakhout!

40-

In dit nummer v1ordt de jaarvergadering v.an 1 ,se;ptemb.e.r voorbereid;lee5 al1c:G
rustig door en kom op die vergadering ,. Verleden jaar telden we 52 l.ed-ën ter jaarvergadcTing.
De ervaring is,dat ·we een dik uur nodig hebben o;n - de zaken af
te handelon. Daarna o:cgani.
.
.
seren we wat om de avond gepast. te bes_ luiten0 -��bt u bepaalde voorstellen� kom daa:.:- dan r'iet

op de avord zelf meefmaar dien ze van tevoren in" Het be�tuur moet tijd hebben om een oor
deel te vormen"

Op B' september gaa.t'
. de nieu�ll)e _,wird�erc-lubcompetitie .van start0 Laat van mee·C af
.
geen punten verloren .Qaan door ::o_ maar weg .tB blijven,,
·
Om te wet�i1 met hoeveel "teams we de· bondscompetitie · inga.�n hebben we toch :-�og
eens een enouètefo:r�ul1.e� samengeste.ld
_ . Verl.eden jaar is die e.nquète· de mist in gegaan,
DegeÎ1e_n,die- in augustus helemaal niet ve:rschenen,vinden hu:i enql!èt�formulier' bi� dit c�.L;J
blad_ bijgesloten. S.vcp� -�erstond }.'1vu_l_len Eil e_Y-en opsturen naar de w"l" Adr:es zie bo'J81,_!
Op de jear
_ vergaderin.g gEian we B_fscheid nemen van onze penningmGesteresseo We

kLlnnen rGstig zegg�n,dat dit eon k.2.ap .i�"v.oc.-: Cais·sa" In 17'3 ue ·rd ze .lid en sedert t76 YJas
_
- .
'
Hoe z e- dat ambt-· v 8 r-vu1de weet iedereen" Met enorme inzet
�·Jie- Gt.:rfde

ze penningmeesteressa�

haar maning tot betalen te negeren? We kunnen rustig zeggen,dat

c

ze

zelf haar heengaan liet

meest betrel!rt.· Natuurlijk komt haar ve-rtrek op de jaarvergadering aan de orde$maar 1:Je �Jil

len in dit clubblad onze hartelijke da�k uitspreken voor al haar werk.

In augustus was �e

elke avond present,want ze wil me � een contributieachterstand van D,O de boeken overdragen.

\'. �or allen·, die nog een achterstand hebben, redenen tot spoedig handelen! Gironummero
boven!
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AGENDA voor de jaarvergadering te houden op dinsdag 1 september 1981 ;aanvang 8.10 uur

=:;;====

1.
z.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
1o.

11 •
1 Z.
13.
14.
15.
1 6.
17,

opening door voorzitter Knop;
notulen vorige vergadering;(in dit nummer opgenomen)
ingekomen stukken;
jaarverslag secretaris; (in dit nummer opgenomen)
jaarverslag w-1; (in dit nummer opgenomen)
jaarverslag jeugdleider;
resultatenrekening 80/81 ; (in dit nummer opgenomen)
begroting 81/8Z ; (in dit nummer opgenomen)
benoeming kaskommissie;
bestuursverkiezing - aftredend: mw. P,Deken (herkiesbaar)
W,Eijgenbrood (herkiesbaar)
mw, E.Hogenboom-Metz (niet herkiesbaar)
het bestuur stelt voor in de b®stuurevakatu;(r,
te benoemen: Kappelhof ( ??? )
leden,die tegenkandidaten willen stellen kunnen dit doen tot uiterlijk
zaterdag Z9 augustrus 1981
prijsuitreiking;
bondscompetitie;
s.g.a.-cup;
clubcompetitie; (in dit nummer opgenomen een voorstel tot wijziging art. 15)
.
clubblad; (het be stuur legt u de vraag voor of het beter zou zijn een breder"
redaktie :t.e v ormen)
rondvraag;
- nèem de·moeitè alles" door te nemen sluiting
toon uw belangstelling door present te zijn
� ·na aflqöp organisereD
�e een wedstrijd
.
·:
' . '
.
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BIJ DE AGENDA

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

notulen jaarvergadering d, d. Z.,.9-80Voorzitter Knop opent de vergader_ing ;.hij heet de 5Z al
-;' nwezigen welkom. Hij geeft dan het
woord aan jeugdleider Oranje,die de prijzen aan de adsi;iiranten uitdeelt. Notulen vo±ige ver·
.gadering worden goedgekeurd. Ingekomen stukken: Het Comit� steun aan het gezin Kortsnoj
vraagt hadntekeningen - de secc. zal een brief opstellen,waaronder zij,dia dit wensen hun
handtekening kunnen zetten. Jaarverslag secr: goedgekeurd. Jaarverslag w.l. idem.Jaarver
slag jeugdkommis'iie: idem, Financieel overzicht: geen bemerkingen. Begroting 80/81: de con
tributie wordt iets verhoogd;er wordt nu.een kwartaalcontributie geheven van f zo .- per kw.
Be.noeming kaskommissie: ·Balder en van .Daalen. Er is een brief binnengekomen van de 11oude"
· vonden; zij gaat akkoord
kaskommissie1 die verklaart dat all.es is gecontroleerd en in orde be
met het gevoerde beleid, Bestuursverkiezing: Knop en fr
f anje worden herbenoemd. Prijsuitrei
king: de w.l. begroet allereerst Sewrajsingh,clubkampioen 73/74/75,die met vskantie in N e
derland is vanuit de Antillen. 1e rpijs:. lgnacia - 2e prijs: Ppijpers - 3e prijs: Petersma.
Snelschaakkampioen: Ignacia, Zomerkampioen: Reitz - Ze:· Roes,
Bondscompetitie: we gaan me,edoen met 5 tiemtallen en Z achttallen. SGA-cup: we gaan meedoen
met een vierta:i.. Clubcompetitie: zelfde systeem als vorig seizoen,
Rondvraag: Van Daalen vraagt waarom het voo-rstel van de secr, tot uitbreiding van het be
stuur niet door het bestuur is overge
. nomen.De sec r. deelt mede, dat _na intern beraad besloten
is,dat de bestuusleden bij toerbeurt de taak van de w,l. bij bondswedstrijden overnemen.
Silbernberg wil het bestuur wel uitbreiden met Z competente schaakinstrukteurs, De w,l,
zegt1dat hij in de 2e helft van het seizoen aan het aftasten is geweest. Hij heeft verzuimc
na het bestuursoverleg de btrokkenen van de beslssing van het bestuur op de hoogte te bren·
gen, Hij biedt hiervoor zijn verontschuldigingen aan. Petersma vindt1dat we de bestuusleder
een jaar de kans moeten geven orn te laten zien of ze capabel zijn wedstrijden te leiden,
•

De Leeuwe vertelt iets over de plannen rond Sinterklaas een feestavond te _organiseren.
Daarna sluit. de voorzitter de vergadering.

JAARVERSLAG SECRETARIS (agendapunt 4)

met ·9,5 senioren en 10 adspiranten,\.Je eindigden met

we hegonnen het seizoen 80/81

en

6 adspiranten,

106 snioren

De grote groei i� er uit, Hoewe� het gebruik van een 2e zaal mede opgezet

was om de· niet-rokers een uitwijk.mogelijkheid te geven bleek al spoedig,dat de gezelligheid
van de grote zaal prevaleerde .boven de· blauwe tabak-swalm, Toch hebben we die zaal nodig;de
grot.e zaal kan 54 spelers herbergen en we zaten mee-rmalen boven de ïO !
In ·d-it seizoen "vierden11 we ons 30-jarig - bestaan
��n

..h.8t

•

Yan. �s'BD waren er bloemen.

In het begin

Seizoen was er een massak� mp-je tegen de S.V. Zeist. Voorzitter en secretaris bezoch
.

ten �e ge�elegeerdenvergaderingen (2) van de SGA,

:aissa mag zich nng steeds verheugen in een grote opkomst op de clubavonden. In de loop van
-iio.:t seizoen werd Paula Deken benoemd tot bestuurslid in do vakature-Broersen. f11et grote inzet

.erp ze zich op het ordenen en verzorgen van ons materiaal. De feestavond van 9 december
werd door de inzet van de komm·issie een groot succes!
JAARVERSLAG W,L,
(agendapunt 5)

1oewel op de jaarvergadering besloten was deel te memen aan de bondscompetitie met 7 teams
djn het er toch 6 gew<>rden,

Een in september gehouden enqu�te wees uit,dat niet iedereen

iet bondsgebeuren als je van het vond, Die 6 teams hebben het prima gedaan; 2 x 1e plaats;

' x 2e plaats en 2 x

3e plaats,

Kampioen werden C4 en C6. Er werden 42 bondswedstrijden ge

ipeeld� We wonnen er 29 ; speelden 5 x 5-5 en verloren 8 wedstrijden,

Dat is precies 75%.

;eweldig t

n . de blubcompetitie werden 923. partijen gespeeld. C lubkampioen werd voor de 3e meal achter
•en Ignacia, Petersma werd 2e en Nielen 3e,
Gemi_dd!"ld waren per avond 65 man/vrouw present,

lat is 73%

(v,j.

7Bf %)

n de 5GA-cupwedstrijden sneuvelden we al in de 1e !Dnde tegen Isolani,dat in het nieuwe sei
oen in de hoofdklasse komt, We zijn gewaarschuwd!

lubsnelschaakkampioen werd alweer Ignacia.
and Pasen deden we met 3 teams mee

met het snelschàakkampioenschap voor teams (5GA);

ijk-speélden met 1 team in Beverwijk mee,
""!

4e.

·� �rcompetitie: winnaar
-

londe

In A1dam werd ��n team 2e en in Beverwijk werden

Geerlings - de Jong werd no. 2

/oor het eerst traden de bestuursleden in de bondswedstrijden op als wedstrijdleiders.

Er

•erd door enkele leden getwijfeld aan de capaciteiten op dit terrein (zie notulen vorige ver
Jadering), We kunnen rustig zeggen,dat de proef geslaagd is, Wie in het aprilnummer het
We1'genomen artikel uit het clubblad van Het Probleem gelzen heeft weet,dat daar b.v. de lef

•erd toegezwaaid aan Paula Deken,
•

Er wordt zelfs over bewondering gesproken!! We rlachten
;�.
rustig
doorgaan
op
�eze
wijze.
Ook ·de toewijding van de teamleiders mag genoemd worden .
·
•

•

•

•

. r was een goede samenwerking met de w.l.
'a·t ·Caissa maar niet kan afl·eren is het te laat verschijnen bij de 2anvang van een bonds
redstrijd, We beginnen altijd precies om B uur,
.
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. Zp'r �O m�n/v�ouw hebben deelgenomen aan deze.competitie. Er werden 9 ronden

Jespeeld, L ange tijd voerde de Jong. het peloton aan,maar de opkomende jeugd maakte hem in
j_e laatste ronden het leven zuur.

Dat hij toch nog als 2e geëindigd is,is leuk! Aan Geer

lings (eerste succes bij C aissa) onze gelukwensen!
\GENDA:

sept, jaarvergadering
B sept,

1e ronde winterc.J..u.bcompetitie

15 sept, 2e ronde idem
22 sept.

3e ronde idem + maesakamp tegen Zeist(uit)

en tegen Es' BO (th1iis)

,.

-4-

Jagen<;lapunt .T,en 8)
jaarréken i�g 1980-1981
rINANCIEN

contrib.
contrib.jeugd
"
rén t'e
·:subs •Jeugd
ve'rhuti:r :klokken
bijdr<agen
meer uitgeg�dan ontv.

(7600) 7677.75
( 520) 295.45
30.16
49.52
15� -125 ,"'-'4.15) 205.36

·

· ·

.·(tussen haakjes begrote· bedrag)

(2915) 2915..
(:.: 400:)
3z:9y4U::
(3300) 3251.68
( 650)
666,65
\ 100)
53.95
( 200)
213,95
( 620) 507 ''Bf '
{ 350) -���,!.��

����!.��

iaarrekening j eu9dschaak
con:trib.
subsidie 80+81
-meer uitgeg. dan a·ntv.·

295,45
:49,52
162. 84

·

·

·

zaalhuur
prijzen
contrib,SGA
maandbl,,;d
äähsc'háff �· '
··pcirti· secr/w.
· 1�- ·
'jeugdschaak
·ctiv8r"S·8n·

·

zaalhuur
càntrib.SGA
· prijzen
·maandblad ,
. boeken.
wedstrijdvervoer
diversen .
·

palàns ul t-. aug. '81
kas
giro
bank
pog te ontv0contrib.
id, jeugd
vooruitbet.contrib.SGA
ide
. m jeugd
.
b'8groting 19Él1�1982
contr.sen. 10Dx4x20 =
contr.jeugd 1Dx4x1D =
meer uitg
· o · dan ·ontv.

417. -430, 68
51 o.-- '
941. 60.
45.85
1106.60
17. 73
3469.46

voor.uitpntv.contrib.
saldo

8000,4'oO.-.
'465,40

zaalhuur
id. jeugd
pfljzsn
prijze'n/boeken jeugd"'
contrib" 'SGA
id. : Jeugd
maa·ndblad .
id, Jeugd"
raá�aanschaffin9en
porh secr/w.1./penn.
. vervoer :jeugd
. diversen ,

'· ·,·

220. -·7"
87. 3Ó
64,90
···s,'l;io
,

24.5046�06,
11.35

-sö'ï:ïïî

354.35
3115.11

3469.46

·

3040,4['
220.-350;
100.-"
'34'00,
130. -.
700;.L
·: 75:��
1DD.-�
250.-
s
· o.-450.--·
__

-�

8865;40
8865,40
. . . . .
.- . . . . .
UITNODIGING - Vorig jaar hadden we· in' september de. s.v.Zeist te gast. Deze week we
' rden we
.
telefonisch uitgenodigd · een tegenbez�ek te brengen. We denkèri aan de datum 22 sept.; mis
schien kunnen we met 4 wagens = 16 man d��r pre���f zijn. Het ��at � ier o�· de spelers van
Caissa 1/2/3.
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1 . aan het begin van de compe�it�e wordt een rangorde opgemaakt,die afgel�id is van de
eindstand van de" vorige clubcompe""titie;

·

2" elke speler krijgt wekelijks een waardecijfer ccoegekend,dat afhankelijk is van de
plaats op �e ladder;
30 de indeling op de sp?elavonden geschieçJt om B,JO.��r preci.es; wie later komt kan die
avond niet voor de competitie spelen1teniij hij zijn later komen.tevoren heeft gemeld;
4.

iedere speler speelt tegen de in de nabijheid op de ladder staande aanwezige sp�le!;
5. twee dezelfde spelers spelen maximaal drie keer tegen. elkaar;
60 bij de eerste ontmoeting wordt om de kleur geloot,bij de Ze ontmoeting wordt er van
kleur gewisseld,bij de 3e ontmoeting wordt opnieuw geloot; de w0l,houdt bij �elke
tegenstanders een speler had en welke kleur h�J,d�arb�J .. v9e�de;,

.

.

.

e

•

•

•

•

•

7o bij een overwinning verkrijgt men het waardecijfer van de tenestanàer 5an punten,bij
remise de helft daarvan en bij verlies 0 punten;
8_"

elke week· 1rJordt een nieuw� rangorde opgemaakt ,�vaarin de resultaten van de vorige ronde
verwerkt zijn;

9o

wordt een partij afgebroken,dan krijgen beide spelers

1

�

van het eigen waa:tdecijfer

aan punten;de partij wordt hervat op de envelop vermel e datum;komen beide spelers in
de loop vnn de week tot een beslissing�dan moet het r�sultaat uiterlijk maandag d.abv"
aan de w0l& bekend gemaakt worden;
10.

bij verhindering,gemeld aan de wol. krijgt men
wie zonder bericht wegblijft krijgt 0 punten;

1
3

van het eigen waardecijfer aan punten;

11, is het aantal spelers oneven,dan krijgt degene die niet speelt

�

van zijn eigen waarde

cijfer aan punten;één speler kan slechts twee maal voor die vergoeding in aanmerking
komen; eenzelfde vergoeding krijgt hij,wiens tegenstander in een bondswedstrijd niet
opkomt;

1

nieuwe spelers kunnen onmiddellijk worden ingedeeld;ze krijgen - van het hoogste +
3
laagste aantal punten in de weekrangorde;hct bestuur heeft h�t recht een sterke speler
hoger in te delen;
13. speelt iemand in één week twee maal (in een bondswedstrijd kan ook op Gen andere avond

14"

gespeeld moeten worden ) dan tellen beidf r�sultaten; alle spelers die die week slechts
� n maal spelen krijgen als compen�atie
van hun waardecijfer extra;

�

i

als in een bondswedstrijd een speler afbreekt en d�arna blijkt,dat zijn kansen op remise
of winst gering zijn maar tevens blijkt dat de partij doorslaggevend is voor de uitslag
van de wedstrijd,kan hem,als de teamleider hem opdraagt door te spelen,bij verlies een
11remise aan punten'' gegeven worden;aan een speler,die remise in handen heeft,maar in
opdracht moet doorspelen,kan bij verlies oo:c e�n ''remise aan punten'' gegeven worden;

15,

spelers,die om bepaaide redenen lang moeten ver7uimen (ziGkte - avondwerk - etc.),krij
gen als compensatie L van hun waardecijfer aan punten;

1 6. de eindstand van de

�ompetitie

geeft aan in welk team men speelt in de daaropvolgende

bondscompetiti.e; in de rangorde blijven de 9e en 1De plaats onbezet voor bijzondere
gevallen;zijn die er niet:dan schuiven alle spelers twee plaatsen op;

7� speeltempo: clubcomp: 35 zetten in 1t uur,daarna 20 zetten per uur;
bohdscomp: 40 zetten in
8,

puntenvergoedingen bondswedstrijden:
pr om" kl.

1 e kL

1 e bord 1 60

1 50

2e bord159
enzo

hij

=

zij ;

hem

=

1f

28 kL_

uur�daarna 30 zetten per

3e kl0

�1"

130

149

129

enz"

enz.

1 19

enz0

enz.

haar ;

speler

=

speelcter

�·

11 0

120

1 40
1 39

; ziJn

1t

1 09
=

in geva+man,waarin niet is voorzien,beslist het bestuur0

en zo
haar

uur;

,,

(i-1i;..,:.:·t_._.:;

�en fraa .... ei1-1dspe.i..

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

":s3cL:

Jui·i,

L

ç

oî.w-

-... u:i.-,,

zwart: Ke6 - Dc8 - Pc5 - b5 - f6 - f4
.
.
het
pionoffer
wil
wit
veld
e4
winnen
De7+
leidt tot niets)
(met

Kh5 - Dhî. - Pb3 - d6 - f3

ill,:

1 , d7 !!
L_! . ... . Pxd7

(Dc7? -dreigt De5+ · 2, dB paard·- DxdB
5,Pb7+ enz.

2; Pd4+ - Kd6
( ""Kd5?
h_f'xb5+ ':" Ke6

,,,,,,DbB

3, De4+ - Kd6

(,,,,Kf7?

�4+ - Pe5

of

3, Pxc5+ - Ke5

4,De4+ - Kd6

2, dB dame - DxdB 3, Pxc5+ enz, )
.
4, Pxb5+ - Kc5 5, Dc2+ !! )

dan Pd6+)

5, Df5+ - Kxf5 (slaat zw�rt niet op f5 dan gaat DcB verloren)
6, Pd4 mat !!
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Mà s.w�amJl.

In spetember organiseren we een.maisakamp têgen Es180, E�'BO speelde in de bonds.
competitie met 3 tientallen in de 4e red�. 5e'klasse. Onze spal�rs zullen daarom ge
recruteerd worden uit de laagste regionen. Omdat in september onze winterclubcompe-·

titie al draait krijgen de deelnemende spelers natuurlijk een behoorlijke puntenver

goeding, De datum staat.nog niet vast,maar wij zullen voorstellen dinsdag 22 september.
De wedstrijd wordt bij Caissa gespeeld,

drukwerk

mw / dhr

s,v, Caissa

ir. de Vassystraat 12
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