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Ontwaken uit de zomerrust ! Dat is' het parool� Denk niet-,d?t we in de zomermaanden 
alleen maar geslapen hebben. Er is ?ltij9 weer een groep doordouwers,die koude en 
hitte trotseren om te koinen:schaken" Aan de zomerc·ompetitie,die dit keer 12 ronden 
duurde namen +o tussen de 40. en 50 leden. deel. Er is met animo· gestreden. 
In dit nummer wordt· de jaarvergadering Vë>n 7 september- voo.i-bereid; lees alles rus
tig door en kom ter vergadering. Verleden jaar telden we 55 man/vrouw. De ervaring 
is,dat we een dik uur· nodig ·hebben om de zaken �f te handelen. Dáarna organiseren 
we voor de liefhebbers eeh klein toernoo-;1_, Hebt· u voor de vergadering bepaalde vqor
stellen kom daar dan niet op de avond.zelf mee,maar dien ze van tevoren in. Het be

.stuur heeft dan everi tijd om zich een mening te vormen� 
Op dindag 14 septemhler begint de nieuwe .-.:interclubcompetitie. We hebben dan een paar 
weken om in te draaien vüür �e bondscompetitie begint. 
De voorzitter van DOS is bezig te peileo of er in Amsterdam-zuid bij verenigingen 
belangstelling bestaat om te komen tot Eshaakinstr11ktieavonden; dat zou den moeten 
gebeuren op de woensdagavonden zo van 8 - 10, Plaats van handelen in Buitenveldert 
in de buurt van het Gelderlandplein, Ale; er bij Caissa belangstelling is,dan graag 
spoedig ee� seintje naar de W1l. 

Wat verwachten we van d8 leden? Als redakteur vragen we bijdragen voor ons clubblad. 
Dat kan een leuke partij ·zijn, een artikel over een actueel onderwerp. Er zijn er,die 
een andere vorm van zomercompetitie v66rstaan. Kom er mee,zet wat op papier en ontlok 
een discussie. 
Als bestuur rekenen we op een goede 
in het beschikbaar zijn als de w.l. 
heden komt. 

inzet _van de leden. In de 
door plotseling opgekomen 

diverse competities, 
situaties in moeilijk-

Al met al, wees als Caissa-lid niet alleen een consument,maar ook een producent. 

Ook in het nieuwe seizoen blijven we de kleine zaal pel naast de grote zaal als 
rookvrij-lokaal beschouwen" Dat . . is het vorig seizoen prima gegaan,rokers hadden 
begrip voor qe niet-rokers, We hebben geen wanklank gehoord. Zo behoort het ook on-
der ons te zijn! 

. 
Tot 7 september ap· de jaarvergadering !! 
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AGENDA voor de Jaai�ergádetring te :=c===== .',"·: .. ,. -·-· houden op 7 september 1982 om B.10 uur 

1, opening door 'l°iqÓrzitt�r: Knop 
2. notulen vori4� 'lie'rgadsring (in dit· riummer opgehomen) 
3, ingekomen stukken ··, ; ' ./.::: 'i 
4. ojaµrv'erslag ·sél>'retar;ts (ff{ dit nummer te vinden) 
5. j aaxver·s1a9 w:. l·.=, '{ i,n,:

. ��:t nummer· .l,�;:�±r-�13�:>:., - ·: .1·:i; :;r;/i� f r;�(:1 · y·· .;� _-.· �r 
;: ;::��:;:!�IeR!�i��e�����

.
:} in dit 11J�m�; J���enb�rtl ':;�<�·. · " ,;· ,· 'Jii;· 

8, begroting 82/83 (in_ di.t [:IUmmer"[JPIJ,ei:!IJm_e,riJ.:: · ::·:.::::-:::::::'::: · . :.:-:. :· .. :: .. "\··.�.'.·:;;:,· .. : :1' ",-. :/�.:-'f .','.'-�,· .1.-. :·,'-... :.�-: ... l:-.�-... ·.
:
.
,
:.·1 ....•. " . . ':" ·,·. • 9, benoein;i.ng kaeko,mtrrissiè/.:' :.•" - -- - · • , , '" f' :\ • . 

to. besti.Jursve�ki�iing - af'\;:r:�dend : Knop en Oranje (9lleen OraJ.t,;; .,5.�'h�iJ!3'�1o1�'f)>.;)",c"�· ·•" 
11 , · pr:lJ sh}t dei'.ing .. • · · · · .

. 
H 

·12. bo ndsccimpetiti � 
13, s,g,'i\oc..,c\.lp· ,, 
14, cJ,ubèÓO:petÜ i'!il 
15, rÓncJlil;-9ag . · 
16, sl1,1ii::ing · · 

-neem· de moeite alles door te nemim-
-toon belangstelling door present te ziJn-
-ha afloop organiseren ·we ee.n wedstrijd� 

---'"'"-"""""'"".:.:� ... ;."l"'.�--.;,;,i�.':"'"�:..---------1--... _--;,.·-... ;.. .;.; ____ _,_·:..._-:..._.;.;-;.._,.;.;;.. _ _:.;.,-�.-�.:.;..' __ ,.;.,.:;_ __ -�---�:..--�·..:.,.;. ____ .;;.";.;;. ______ _ 
���=g;;=:;:�;;�g� notulen jaarvergäderi.ng d,d, 1.9,81 

Knop opent· en heet erelid Eroersma welkom, Hij mèmoreert,dat wa de 1.00 leden gepasseerd zyn, 
Bericht van v�rhindering van v,Steden-de beide. v:oostvenen-Kappelhof-Schumacher; aanwezig 
55 man/vrouw, De "return" tegen·zeist ie vastgesteld op 22.sept, Ook op di" datum komt 
Es'80 met een groep om strijd te leveren tegen de minder· sterken, Er is een brief van 
v,Dijk F over het roken in de zaal.Een enqu�te wijst uit,dat er meerderen zijn,die maatre
lenen willen, De secr, belooft,dat er spoedig een regeling komt, ( regeling opgenomen in 
het clubblad van januari 182 - in de kleine zaal naast de grote zaal wordt niet gerookt -
een welroker schikke zich in die zaal naar de nietroker) - Oranje heeft geen verslag van 
het jeugdwerk gemaakt en zegt er mee te stoppen,omdat de ve;::eniging te weinig doet voor de 
jeugd. Er wordt een nieuwe jeugdkommissie 0pgericht bestaande uit1 Wijchgel H - de.l'Ecluse 
Nielen - Manoehoetoe-Oranje (opleiding diploma's) - prijsuitreiking jeugd: 1e: Kenneth -
2e Peter v,Treuren - 3e Micha Polak - 4e: Micha Leuw, Nieuwe kaskommissie v,Daalen-v,Schie, 
H<ilt beleid van de penn,esse wordt zonder bemerkingen goedgekeurd, De dames Hogenboom en 
Deken en secr./w,l, Eijgenbrood worden herkozen,Prijsuitreiking senioren: 1 e: Ignacia - ,· 
2e: Petersma - 3e: Nielen. Snelschaken : 1 e Ignacia - Zomerkampioen: Geerlings, 
Eondscompetitie : 5. tientallen + 2 achttalleno We doen dit jaar weer mee aan de wedstrijden 
óm de SGA-cup, Clubcompetitie: kleine wijziging: spelers,die lang ziek zijn of een avond
oplèiding moeten volgen op dinsdag krijgen als vergoeding Saf,. Petersma stelt voor slechts 
28 ronden te spelen. besloten wordt: 30. Oranje stelt een redaktiekommissie voor·1di'e het 
clublad voorbereidt ; de verg, heeft daaraan geen behoefte, 
Rondvraag: de Vries wil meer copij van de jeugdkommissie. v.Daalen wijst op het groot aan
tal AVRO-t,v,-cursisten - we hebben de club opgegeven om cursisten te begeleiden - afwach
ten of ze komen. De Leeuwe:wil meer kurist ophangen in de speelzaal en ".il graag e'en prij
zenkast zien. Petersma wil de · wisselbeker na Jx -achtereen winnen afgeven - de secr. zegt, 
dat hij de beker liever voor de club houdt. Eroersma,erelid,spreekt als afsluiting over 
het ontstaan van Caissa en over de bloei van Caissa, Knop bedankt en sluit de vergadering. 
JAARVERSLAG SECRETARIS (agendapunt 4.) 
We begonnen het seizoen met 106 senioren + 6 adspiranten. De groei is er uit,schreef de 
secr, in aug, '81. Maar zi_e,we eindigen het seizoen met 117 senioren+ 25 adspiranten, 
We gebruiken nu soms 3 lokalen,waarva,n �l'ln rookvrij-lokaaL Daarnaast hebben we nog een 
4e lokaal voor de bondsweàstrijden. In september speelden we 2 massakampen, De sterken 
verloren van de s,v,Zeist:en de "mindere goden" versloegen Es180 met 11-6. Het bestuur was 
present op de gedelegeerdenvergaderingen (2)van de SGA. 
Het clubleven bloeit. Een goed bezoek op de clubavonden bewijst dat, Houën zo! 



JAARVERSLAG w,l, (agendapunt S) -3-

Met 7· team$ draaiden w.e in de bondscompetitie, Gespeeld 51 wedstrij den-g evi, 27, gel, 4, verl,20 
dat i$ 573. Geen kampioen-geen degradant, De beste plaatsen voor C2 en C3 (2e pl), In de 
clubcompetitie werden 32 ronden gespeeld.Gebleken i�;dat het voorstel Petersma (28)·en het 
besluit (30) in de praktijk faalde.De camp. was een .

. 
�mand eerder afgewerkt dan de bondscomp, 

Voor de �erlijke puntenv�rdeling moetén beide camp. gelijk eindigen, De opkomst per club
avond ·was gemiddeld 75. E�orm g�ed. In de 22e ronde .werd het hoo�tepunt bereikt met 94 aan
wezigen, Het aantal gespeelde partijen bedroeg 1017. ·8e partij Roes-Neidig was de 1000e 
Clubkampioen werd voor de 4e maal Ignacia. 
In de .SGA. cup-wedstrijden sneuvelden we in de 1 e ron!le tegen de 3e klasser ,\LMERE. Geen beste 
beurt, Clulfilsnelschaakkampioen •mrd de Vos S, 
Rond Pasen deden we met 2 teams mee aan het snels.:haakkampioenschap voör teams ·(SGA); ook 
landelijk speelden we met 2 teams mee (Beverwijk) In Amsterdam werd het 1e team no, 1 en in 
Beverwijk no11 4 ! Zomercompetitie: winnaar: Nol Nusirik 

dESTUURSVERKIEZING (agendapunt 10) 

Onze voorzitter Knop wil ih verband met zijn werk,waarvoor M1J o.a. 's avonds beschik
baar moet zijn, zijn bestuursfunctie neerleggen. Het.bestuur hEeft zich beraden en heeft 
besloten, dat Oranje, als hij herkozen wordt, voorzitter wordt. In de va kante plaa4;s stelt het 
bestuur als kandidaat: Ronald de Vries 

x-x-x-x-x-x-x-x-X 

ZOMERCOMPET ITI E 
Dinsdag j�l.-31 augustus-werd de laatste ronde gespeeld van de zomercompetitie. Er wa

ren nog 3 kanshebbers: Oranje, Vón Daalen en Nusink A. Nusink A had in cie voorlaatste ronde 
al gewonnen vqn Oranje en speelde in de laatste ror:.d.e �q_gen van Daalen. Ook hier een zege, 
zodat Nusink A de zomerkampioen 1982 is, Slechts één keer moest hij in het zand bijten,de 
dadRer waS v.d. Burg. Er wordt \·Jel eens gezegd: als je é

.
én keer verliest be_f.'l.je e.igenlijk_ .al 

kansloos,maar Nusink heeft het tegendeel bewezen! GefeliGiteerd, Nol!! 
Er is .toch wel leuk gestreden.Een aantal sterkere spelers was al doorgedringen tot de 

onderSte regionen: Barendregt,v. Meurs,de l'Ecluse,de Vos 5,Manuri,v.Riessen. 

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

BESTUURSMEDEDELINGEN ==================== . . 
Nieuwe leden: P,Rijke - D,C,P.Wolters - mw. G.Herbers - J.Broersen - R. D.Nobel 
Bedankt hebben: R.J.Visser - A,v,d.Hurk - H. v.Oostveen - C.v. Dostveen - C,A,M,Urbanus -

K,Eusker (3dsp.) 

Bij de vertrekk�nden onze vriend C. v. Oostveen,die 28 jaar lid is geweest.Hij be
hoort niet meer tot de jonkies,maar bliss zijn partijtje toch nog mee. Het ga je 
goed! 

Het bestuur wijst er nog eens op, dat leden,die in het nieuwe seizoen niet 
meer kunnGn of willen spelen de secretaris moeten schrijven of bellen. 

x-x-x-x-x-x-x-x�� 

JEUGD ===== Nu de scholen weer begonnen zijn is onze jeugd weer in grote getale opgekomen. 
Er staat een nieuw s e i zoen voor .de deur. Kom zo geregeld mogelijk. Voor de bonds

wedstrijden ( dat zijn wedstrijden tegen andere clubs) hebben we 2 teams ingeschreven, Die 
moeten de Cais·sa-kleuren verdedigen;- Je hebt n�g zo'n 5 weken om te oefenen. Gebruik die 
tijd. We willen ook bij de jeugd wel eens een kampioen zien_!! En dat kan !! 

. ·� 



inanci�le zaken (bij agendapunten 7 en 8) 
jaarrekening 1 981 -1 982 
kontributie 
idem jeugd 

··rënte. · . 
bijdrage· maandblad 

. donatie 
huur klokken 
bijcjrage pwrti 

·mee� uitgegeven dan ontvangen 

8,779,90 
747,20 
1 24 ;69 
·2s;-

2s.-
17 ,50 

. >5. 3§ 
854�5 . 

.1 0,579,59 - - --------
jaarrekening jeugdschaak 1 98 1 -1 982 
kontributie T47,20 
meer uitgegevèn dan ontvangen 237,05 

balans ult,aug,1982 
kas 
giro 
bank 
nog te ontv.contrib. 
id.sm jeugd 
vporuit bet, contr, SGA 
icjem jeugd 

bedroti�g 1 982-1983 
1 05 sen, ·x 4 x 24 

20 jun, x 4 x 1 2  

. toelichting 

984',25 

359,30 
24,89 

1 1 8;54 
383,30 

63,35 
.1. 404' 50 

1 03r34 
2,457,22· 

1 0,080,-
960,-

1 1 .040.--

zaalhuur 
maandblad 
kontr:i.hLltie SGA 
pr·ij·z-e-il=' . .,. .. 
aaÏisëhaffirigeii' .. 
rep.sten6il�achin� 
po'rti secr/p·enn, 
jeugdschaak 

· 
diveisen·:. 

zaalhuur 
kontributie SGA 

· maanblad 
prijzen 
boeken 
examengeld 

vooruit ontvange� co_r:itr. 
saldo 

zaalhuur 
idem jeugd 
prijzen 
ide.m .. jeugd 
kontributie SGA 
idem jeugd 
maandblad. 
:j,dem je_ugd 
res.aanchaffingen 
por.t.i secr/penn. 
b.oeken jeugd 
examengeld jeugd 
diversen 
idem jeugd 

"IT!_e� .. r _ontv. dan uitgegeven 

.3. 040,.40 
BH,.90: 

4,053, 75 
• 424,24 

229' 60 
1 30,-
264,30 
984,25 

--��i!.�� .. 
· ·. · · l�.:.�I�!.�� 

2�0.-
22475 . · .  r " . . 

90,80 
1 93' 20 

. 1 e1 , s o. 
68.-

984,25 

'195, 65 
2.06 1 , 57 

2.457,22 

3,200,-
250,-
450,-
220.-

4, 200. -
250,-
900,,... 
1 00,-
1 00,-
300,-
1 50,-

80,-
600,-
1 50,-

90 -
1 1 .040,-

. de penningmees.teresse heeft het bestuur meegedeeld,dat een confributieverho\ljing nopdzaker 
lijk is; het is dit seizoen zelfs voorgekomen,dat een forse rekening niet betaald kon wor
den,omdat er onvoldoende geld aanwezig was; er dreigt nog een huurverhoging, terwijl ook de 
hogere porti-kosten meespreken; 
het bestuur stelt een contributieverhoging voor van f 20,- naar f 24,- per kwartaal en 
voor de jeugd van f 1 0,- naar f 1 2.- per kwartaal, 



COMPETITIEREGLEMENT VOOR DE CLUBCOMPETITIE 1982 ·- 1983 
====================================================== 
1. aan het begin van de competitie wordt een rangorde opgemaakt,die afgeleid is van de 

eindstand van de vorige clubcompetitie; 
2, elke speler krijgt wekelijks een waardecijfer toegekend,dat afhankelijk is van de 

plaats op de ladder; 
3;"de indeling op de speelavonden geschiedt om 8.10 uur �recies;wie later komt kan die· 

avond niet voor de competitie spelen,tenzij hij zijn later komen tevoren heeft gemeld; 
4, iedere spele:i; speelt tegen cle_in de nabijheid op_ de-ladder.staande aanwezige speler; 
5, twee dezelfde spelers spelenmaximaal drie keer tegen elkaar; 
6. bij de eerste ontmoeting wordt om de kleur geloot,bij de 2e ontmoeting wordt van kleur 

gewisseld,bij de 3e ontmoeting wordt opnieuw geloot; de w.l, houdt bij welke tegen
standers een speler had en welke kleur hij daarbij voerde; 

7. bij een overwinning verkrijgt men het waardecij�er van de tegenstander aan punten,bij 
een remise de hleft daarvan en bij verlies 0 punten; 

8. elke w-eek wordt een nieuwe rangorde opgemaakt, waarin de re-sul taten van de vorige ·ronàte· 
verwerkt zijn; 1 

9, wordt een partij afgebroken,dan krijgen beide spelers 3 van het eigen waardecijfer aan 
punten;de partij wordt hervat op de op de envelop vermelde datum;komen beide spelers in 
de loop van de week tot een beslissing,dan m·aet het resultaat uiterlijk maandag d.a.v. 
aan de w,l.bekend gemaakt worden; de 1/3 verkregen

1
punten worden dan verrekend; 

10. bij verhindering,gemeld aan de w.l.,verktijgt men - van het eigen waardecijfer aan pun-
ten;wie zonder bericht wegblijft krijgt 0 punten; 3 

2 11. is het aantal spelers oneven,dan krijgt degene die niet speelt 3 van het eigen waarde
cijfer aan punten;één speler kan slechts twee maal voor die vergoeding in aanmerking 
komen;een zelfde vergoeding krijgt hij,wiens tegenstander in e"n bondswedstrijd niet 
opkomt; 

12. 

13, 

14. 

15. 

16. 

17. 

1 8. 

nieuwe spelers kunnen onmiddellijk worden ingedeeld;hun plaats hangt af van verkregen 
inlichtingen over hun speelsterkte; 
speelt iemand in é�n week twee maal (in een bondswedstrijd kan ook op een andere avond 
gespeeld moeten worden) dan tellen beide

1
resultaten;alle spelers,die in die week slechts 

é�n maal spelen krijgen als compensatie 3 van hun eigen waardecijfer extra; 
als in een bondswedstrijd een speler afbreek� 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 wedstrijd kan hem,als de teamleider hem opdraagt door te spelen,bij verlies 1n 

"remise aan punten" worden gegeven; aan een speler,die remise in handen heeft,maar in 
opdracht moet doorspelen,kan bij verlies ook een ''remise aan punten'' gegeven w�rden; 
spelers,die om bepaalde redenen lang moeten verzuimen (ziekte-avondwerk�cursus-etc.) 
krijgen als compensatie 50% van hun waardecijfer aan punten; 
de eindstand van de competitie geeft aan in welk team men speelt in de daaropvolgende 
bondscompetitie; in de rangorde blijven de 9e en 1De plaats onbezet voor bijzondere 
gevallen;zijn die er niet,dan schuiven alle spelers 2 plaatsen opj 
speeltempo: clubcomp: 35 zetten in 1t uur,daarna 20 zetten per uur; 

bonBscomp: 40 zetten in 1f uur,daarna 30 zetten per 1t uur; 
puntenvergoedingen 
prom.kl. 1e kl. 

200 190 
199 189 
enz. 

bondswedstrijden: 
2e kl. 3e kl. 

180 170 
179 169 
enz. enz. 

4e kl. 
1 60 
1 59 
enz. 

k_lg_. 
150 
149 

1 e bord 
2e bord 

enz, enz. 
19. hij = zij ; 

enz. 
hem = haar speler = speelster ; 

niet is voorzien,beslist het 
zijn = haar 

bestuur. 20. in gevallen,waarin 



Interessante kombinaties 
partij Silva-Petrucci (1981) 
wit: Kh3 - Dh6 - Tc1 - Th1 - Lf4 - pi a2 - g3 - h2 
zw : Kc8 - De7 - Te8 - Te2 - Pd5 - pi a7 - b7 - c6 - f5 - h7 

1. Txc6+ - bxc6 {indien • • • •  Kd8 2. Td6+ - Kc8 3, Txd5 en wit wint) 
2,Dxc6+ - Pc7 3, Tc1 - Te5 (wat anders?) 4. Tc2 !! - �i {zwart in zetdwang; indien 4,, , h6 

5, Tc3 ! - Kd8 6. Td3+ - Kc8 7, Lxe5 - Dxe5 8,.Dd7+ - Kb7 9. Tb3+ - Ka6 1 O, Dc6+ - Ka5 
11, Ta3+ - Kb4 12, Ta4 mat);(indien 4"., h5 5, Lg5!! - Df7 6,Da6+ - Kd7 7,Db7-_ Tell 
en 8, Dc6 mat) 5, Dxa6 + - Kd8 6, Td2+ - Td5 7, Lxc7+ - Dxc7 ff.Txd5+ - Ke7 9'�De2+ en 
zwart gaf gp,want na 9" .• • ,Kf7 - 1 D. Txf5 - Kg6 11,Dh5+ valt Te8 

PARTIJ Basman-Balshan ( 1981) 
wit: Kg1 - D d4 - T f1 - Tf6 - pi a3 - c5 
zw : Kg8 - Il d7 - Te4 - Tf8 - Pd6 - pi a7 

d3 - g5 -· h6 
b7 - c7 - f7 h7 

1 , Tg6 ! ! {dit is de snelste en ook elegantslhe weg) - 1., ". fxg6 { hxg6 leidt tot Dgl mat) 
2, DhB ! ! - KxhB 3. TxfB mat ; kort,maar krachtig! 

AGENDÄ 7 seot. jaarvergadering; ras.terende ====== 14 sept. ,1 e • �; t 21 septo 2e 
28 sept. Je 

DRUKWERK 

s,v, CAI55A 
ir. de Vassystraat 12 
1755 NC Petten 

ronde wintercompetitie 
ronde wintercompetitie 
ronde wintercompetitie 

aan mw /. dhr. 

tijd:schaken! 


