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VAN DE HEDAKTIE 

Allemaal terug van vakantie en fris van 
' 

de lever bèginnen met een nieuw schaaksei-

zoen. Dat is zo ongeveer de tweede betekenis 

van de traditionele jaarvergadering van Ca

issa. Die van dit jaar vindt plaats op 4 seP

tember a.s •. en U wordt allen van harte uitge

nodigd, ja, .zelfs dringend verzocht dan aan

wezig te zijn. Da.ar kán immers beslist worden 

over uw schaaklot het komende jaa.r, en in dat 

geval is het maar beter dat uzelf meebeslist! 

Natuurlijk wordt er op die avond niet alleen 

gepraat, ma.ar ook geschaakt. Geheel volgens 

.de traditie volgt op de vergadering een klein 

toernooitje. 

In dit nummer staan voornamelijk de stukken, 
die u, wilt u ter vergadering beslagen ten ijs· 

komen (en natuurlijk wilt u dat), tijdig moet 
doornemen. Verder een verslag van Van Hulst·. 
over zijn wedervaren in het afgelopen Hoogoven
toernooi en last but not lea�t de stand na de 
voorla�tste ronde van de zomerkompetitie, die 
dit keer weer ongemeend spannend is geweest, 
natuurlijk voorzien van een sappig kommentaa.rr 

KOLOF'ON 

Caigsa Nieuws is het maa.nri
blad van de schaak,vereni.i:;ing 
Caissa 

wedAtrijdleidAr: F�Otanje 
Li.ndengracht 80''', A 1 <'lam 
tel. 277017. 

·gironümmer:
. 4602882, tnv 

schrüikverPniging Caiss8.. 
. 

clublokaal: Oranjehuis 
Van Ostadestraat 153, A'dam 

redaktie: Pieter de Jong, 
Willem GrUnbauer 
vaste medewerker(s): 
�rt W:!:jc�l 
Clemens de Vos 

·rledaktieadres: 
Ruatenburgerstraat 299''' 
1073 GE Amsterdam 
tel. 718059 

Het volgende nummer ver
echi jnt omstreeks 6 ok
tober a.s. Kopij inleve ... 

ren uiterlijk dinsdag 2 
oktober op het redaktie
adres of op de club. 
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NOTULEN ALG. JAARVERGADERING CAISSA. 
6 september 1983. 
------------------------------------

1. 

2. 

3. 

4. 
5. 

6. 

7. 

8. 

9. 
10. 

11. 

12. 

13. 
14. 

15. 

l . 
Opening door de voorzitter Oranje van de vergadering om 2�.15 uur:. 
De voorzitter opent de vergadering en heet allen wel-kom, in h�t biJzonder de 
Hr. Eij9enbroo.c,!, deze avond aanwezig op de club. . . 
Notulen vorige vergadering worden goedgekeurd. ZonJee vindt, dat de notulen 
eerder ter kennis van de leden moeten komen. Het voorstel wordt overgenomen en 
het bestuur zegt toe de notulen van deze vergadering in de clubkrant van 
oktober op te nemen. 
De secretaris, Eijgenbrood, vermeld de ingekomen stukken, onder meer een feli
citatie van de SGA met net behalen van het Kampioenschap door Cl. 
Het korte verslag van de secretaris wordt goedgekeurd. 
Het jaarverslag van de wedstrijdleider staat in zijn geheel op pagina 3 van de 
clubkrant nr. 273. Het wordt ook in zijn geheel goedgekeurd. 
Wijch�el brengt mondeling verslag uit voor de jeugdcommissie; e� waren onge: . 
veer 8 jeugdleden gemiddeld. De twee teams speeld�n succesvol in de comp��itie 
mee. Het eerste werd kampioen en promoveerde. De kinderen komen voornamel1Jk 
uit de Concertgebouwbuurt en de Pijp, een helaas nogal vergrijsde buurt. 
De jeugd heeft eigen materiaal en speelt achter in de zaal (succes). 
Op verzoek van Eij9enbrood wordt het punt prijsuitreiking naar voren ge�a�ld. 
Hij reikt achtereenvolgens de eerste prijs, van de interne wintercompetitie 
uit aan I�nacia de tweede aan de l'Ecluse en de derde prijs gaat naar Petersma. 
Zomerkampioen is Ri{k� en de snelscnaakkampioen is van het Kaar. 
De jaarrekening kom aan de orde en na enige (Mug en Grünfiauer korte toelich-
tingen goedgekeurd. 

� 
Ook de begroting wordt zonder veranderingen aangenomen. 
Het verslag van de Kascontrölecommissie, van Schie en Kn�e, wordt voorgelezen 
en conform de penningmeesteresse onder dankzegging gedec argeert. 
Van Schie treedt af en Grünbauer wordt als nieuw lid aan de commissie toege
voegd'. 
----Voorafgaande aan het punt Bestuursverkiezing wordt een huldiging gebracht 
aan Eij�enbrood. Van de kant van Petersma en de Leeuwe wordt een lied ten gehore 
gebracn , waarbij de vergadering net refrein meezingt. 
Daarna biedt van Steden het kado namens de vereniging aan: een groot aantal 
schaakboeken en een groot platenboek over Oostenrijk. Hogenboom biedt nog 
bloemen en een plant aan voor mevrouw Eijgenbrood. Daarna een Rort afscheids
en dankwoord van Eijgenbrood, die daarna met acêîamatie op voorstel van het 
Bestuur tot ereliëf van de véreniging wordt benoemd. 
In het Bestuur zijn �ogenboom en Deken herkiesbaar en Eijsenbrood niet. Op 
voorstel van het Bestuur wordt Petersma als voorzitter gekozen en veranderd de 
funktie van Oranje in die van secretarîs/wedstrijdleider. Oranje draagt ver
volgens de hamer over aan Petersma en memoreert precies twee bäîve vergaderingen 
van Caissa als voorzitter te hebben voorgezeten. 
Er wordt besloten met 5 tientallen en mogelijk 2 achttallen deel te nemen aan de 
SGA competitie. Er zal een interne competitie worden gespeeld van in totaal 32 
ronden. 
Een viertal uit de vereniging zal meedingen naar SGA cup. 
In de Rondvra�g komen nog enkele zaken betreffende de speelruimte en het materi
aal aan de orde. Er wordt gezocht naar een werkbaar systeem. 
Voorzitter Petersma sluit de vergadering om ongeveer 21.30 uur. 

P.S. N�ar aantekeningen van de de Vries. Oorspronkelijke uitwerking had in Caissa 
Nieuws van oktober 1983 geplaatst moeten worden. Opnieuw bewerkt naar de 
oorspronkelijke aantekeóingen 25/26 mei 1984, Frans Oranje. 
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AGENDA 
Vergadering van Schaakvereniging Caissa 
op dinsdag 4 september 1984. 

·1. Opening door de voorzitter. 

2. Notulen vorige vergadering (zie het augustus 
nummer van Caissa Nieuws). 

3. Ingekomen Stukken. 

!4. Jaarverslag Secretaris (CN-aug. ). 

5. Jaarverslag Wedstrijdleider (CN-aug. ). 

6. Jaarverslag Jeugdcommissie. 

7. Jaarverslag Penningmeesteresse (CN-aug. ). 

8. Begroting 1984- 1985 (CN-aug. ). 

�) 9. Ver�lag Kascontr6lecommissie en be-

(J 

l noeming Kascontr6lecommissie 1985. 

10. Bestuursverkiezing. 

11. Prijsuitreiking winter-, snelschaak- en 
zomerkampioenschap. 

1 
12. Komende kompetitie: intern, bond en SGA-cup. 

13. Wat eventueel verder ter tafel komt. 

14. Rondvraag . .  

15. Sluiting van de vergadering. 

========= 

1b. 
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ink A 
VERSLAG WEDSTRIJDLEIDING 
Speelseizoen 1983-1984. 

Het afgelopen jaar speelden we intern 32 ronden. In totaal we��en 1028 partij
en op het bord gezet en uitgespeeld. Het afbreken van de part1Jen heeft de . 
meeste problemen doen ontstaan bij de verwerking van uitslagen en puntentelling. 
Van de bovengenoemde partijen eindigden 425 ?n winst voor wit, 404 in winst voor 
zwart en derhalve 199 partijen remise. Hierbij zijn de partijen, die de jeugd 
speelde buiten beschouwing gelaten. 
Extern - en hier worden de jeugdprestaties wel meegeteld - speelden we met 5 
tientallen, 2 achttallen en 2 vijftallen, totaal dus met 9 teams in de SGA
bondskompetitie. 
Hierin speelden we met elkaar 542 partijen, waaruit we 26 3 punten sleepten. 
Het eerste team van de jeugd was het best met een score van 6 8% over het geheel. 
Het laagst scoorde es met 29%. Bij de senioren was het beste team C7 met 58% 
onmiddellijk gevolgd door C6 met 57%. Beduidend minder was C4 (38%) en het tweede 1'j 
jeugdteam (32%). 
Gemiddeld kwamen we in de bond op een score van 48%. 
Daarnaast zijn nog twee pogingen gedaan de SGA-cup te veroveren. Uit 8 partijen 
werden 3 punten gescoord, helaas te weinig. 

Frans Oranje. 

Verslag Secretariaat 
S. V. Caissa seizoen 183-184 

Het overlijden van onze wedstrijdleider en secretaris van de veren1g1ng, de Heer 
W. Eijgenbrood, was zeker de grootste klap, die onze vereniging kreeg te incasseren. 
Al was de activiteit van de heer Eijgenbrood vanaf het begin van het seizoen niet 
veel meer, het plotseling wegvallen stelde voor grote problemen. 
Maar het gemis van deze man, die zoveel voor onze vereniging gedaan heeft, over
treft alles. En het was zeker niet makkelijk daaraan te wennen. 

De vereniging telde het hele seizoen ongeveer 140 leden. Op basis van onze 
contributiebetalingen aan de SGA waren we de tweede vereniging in grote van de 
Onderbond na TAL; We moesten enkele leden vaarwel zeggen, maar verwelkomden 
ook nieuwe. De gestage uitbreiding van het aantal adspiranten was verheugend. 
De vereniging was tweemaal vertegenwoordigd op de Bondsvergadering van de SGA. 
Correspondentie werd gevoerd met enkele leden en met de Bond. 
Het Bestuur vergaderde enkele malen onderling bij een van de bestuursleden om de 
gang van zaken van Caissa te bespreken. Ook werden vergaderingen gehouden met de 
redactie van Caissa Nieuws en met de Jeugdcommissie. 
Het Bestuur was uiteraard vertegenwoordigd bij de begrafenis van de Heer Eijgenbrood. 
Ook werd een bezoek gebracht door enkele leden van het Bestuur en de heer Wijchgel 
bij mevrouw Eijgenbrood. 

Frans Oranje. 
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Zé1a.l.huur 
Man ndbJ.nd 
Kontri.butie .SGJ\ 
Prijzt=m 
Aanschaffingen 
Porti 
Vervoerskosten 
Jeugdschaak 
Diversen 
Meer ontvangen dan· 

uitgegevc:m 

JAARREKENING JEUGDSCHAAK 1983 - 1984 
==================================== 

f 824,-- Zaalhuur 
Maandblad 

" 69 '�>'7 Kontributie SGA 
Prijzen 
Boeken 

f 893,57 
---- ------------------

BALANS S.V. CAISSA ULT. AUG. 1984 
================================= 
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Ko11tr'ibutie�;: 

100 x 4 x f 24,50 = 

; '() x /f x f l? '2•) = 

Mc!r.!t' ui tgavm1 clan 
on tv; n 11 •;;-; t< �n 

f 9.800,-
YI 9BO,--

" 7.10 ,--

f ll.l-190,--

Zaalhuur 
Idem jeugd 
M'1andblad 
Idrnn jeugd 
Koutri.butfr : W\ 
Tdem jPugd 
[>t'ijZl:n 
r cfom j cugrl 
H<�s. aanscha ff' i n1_';('n 
Porti 
VervOE�rskos tm1 
Boeken jeugd 
Diversen 
Idem jeugd 
Komputerkosten 

Tussen twee Hoogoventoernooien. 

f ?.'iJO,--
" ??0,--
,, CJf>0 ,--
Il 1 l(J ,--
,, 11 • 900, --
" 11 lO, --
'' \110 ,--
,, l 110 ,--
" /UO,--
'' 100 ,--
,, BUO,--
'' BO,--
'' :100 ,--
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'_' __ ?�)0,--:_ 
.f ll.l-190,--
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Ieder jaar zo omstreeks midden januari, is Wijk aan Zee wereldnieuws door het 
gigantisch� Hoogoven-schaaktoernooi, waar honderden spelers uit alle werelddelen(!) 
aan deè�nemen. Men kan inschrijven voor groepen van vier, van zes, van tien enz. 
Ook zijn er groepen van meisjes en jongens die de kinderschoenen nog niet zijn 
ontwassen. Ik kan ieder Caissa-lid sterk aanraden of aan een van deze wedstrijden 
deel te nemen, of er op z'n minst eens een kijkje te gaan nemen. 
U kunt natuurlijk niet inschrijven voor de meester-of grootmeesterwedstrijden, 
want dat gebeurt vanzelfsprekend uitsluitend op uitnodiging. 
Als U in de grote speelzaal eens rond kijkt, ontdekt U al gauw enige Caissa-led�n. 
Neem van mij een goede raad aan: vraag hen nooit naar hun resultaten. 
Want als hun score goed is, zeggen zij het zelf wel; zwijgen zij daarover, dan 
weet U, dat het niet zo best is gegaan. 
Zelf behoor ik al vele jaren tot de deelnemers; vroeger ingedeeld bij de groep 
van politici, nu bij de ex-polHici. 
Over de laatste partij die ik speelde, wil ik U graag iets vertellen, want dat 
was een gebeurtenis, die ik niet makkelijk zal vergeten. 
Ik begon met een verliespunt tegen Van Kleef, die in Nieuwendam I speelt; daarna 
een remise tegen Jan Nagel en een winstpartij tegen Roethof. De laatste partij, 1' 

tegen Hofhuizen, was erg interessant. Na ruim vier uur spelen had ik met zwart 
een mooie stelling opgebouwd. 
Bekijk het 1iagram maar eens: 

·2 ó. z.. 
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Mijn 1�atste zet was e6-e5 geweest. Maar toen onstond een probleem. Alle partijen, 
ook b�� de meesters en grootmeesters, waren reeds beëindigd. De beroemde snert
ma�ltiJd sten� op 't p�nt te beginnen. M'n tegenstander wilde niet opgeven; ik 
weigerde pertinent remise. Toen kwam de toernooileiding met de oplossing: 
arbitrage door .. .. . . .  Viktor Kortchnoy ! 
�e�e leende e� zie� gaarne voor; Hij was in de besté stemming, want hij had zo 

..JUist met Bel_iavski samen het grootmeestertoernoói gewonnen. 
Voor deze arbitrage was heel grote beJangstelling, ook van enkele Caiss-leden. 
Kortchnoy vroeg ons, of iemand de winst claimde. Toen ik dat deed zei hij: 
toont U d�� dan maar aan tegen mij. Hij achtte de beste zet voor wit Tb2-f2. 
Volgens miJ kan zwart dan geforceerd winnen: f5-f4; e3xf4; e5xf4; g3xf4; 
Pf3xh2; Tg2xh2 en dan volgt zeer verrassend g4-g3� Het beste voor wit is dan 
Th2xh3; g3xf2; Khl-g2; Th5xh3 en het is definitief uit. 
Na nog

.�en aantal varianten doorgenomen te hebben verklaarde Kortchnoy de partij 
voor miJ gewonnen. 
De moraal van dit verhaal is: doe als 't enigszins kan in januari 1985 mee aan 
'�

.
Hoog?ven Schaaktoernooi. Hebt U geen gelegenheid, kom, dan in ieder geval eens 

kiJken in de �rote speelzaal De Moriaan te Wijk aan Zee. 
U zult er geen spijt van hebben. 

J. W. van Hulst. 

DE ZO�JERKOMPETITIE 

Na een zeer slecht begin van de zomer is het nu dan eindelijk smoorheet ge
worden. Loom weer, en dat is overgeslagen naar de schakers: een geringe op
komst en veel fouten en blunders waren het gevolg. :M:aa.r ja., de winterkompe
titie staat voor de deur (na de jaarvergadering op 4 september a.s.; wel ko
men s.v.p.) en dan zal het wel anders worden. 
Na de voorlaatste zomerronde lijken de kaarten geschud. Bas :Buyserd lijkt de 

(,,_'- beste troeven in handen te hebben, hij heeft aan een ha.lf punt tegen waarschijn-

\ ___ ) lijk Bosschieter voldoende om zomerkampioen te worden. Han de l'Ecluse heeft 
er deze zomer alles aan gedaan om eerste te worden, zelfs z'n va.kant.te verzet! 
Afgelopen dinsdag trof hij Buyserd. Han had wat last va.n angina maar hij zou 
en moest spelen, én winnen natuurlijk. rat lukte ma,ar :Bas bood knap tegenspel. 
Helaas zal deze overwinning waarschijnlijk toch niet voldoende minpunten OP-
leveren voor Han. 
Knop, nummer voorlaatst op de rij, won ook, ma.ar· wel na een afschuwelijke blun
der van Teo, dit jaar voor het eerst bij Caisaa. Ook laag in de ranglijst staat 
Aué: veel komen en punten skoren, dan schop je het ver in dè zomer. 
We kunnen terugkijken (bijna) op een geslaagde zomerkompetitie. Er waren zelfs 
een paar fanatieke eerste team-spelers bij betrokken (De l'Ecluse, Bult, Wild -
schut), ma.ar toch beschouwen de meeste topspelers van Caissa. dit zomerfestijn 
nog als ee;n stiefkindje. Misschien ligt het aan de prijzen. Als we de prijzen 
voor de eerste drie plaatsen wat opschroeven kan dit de belangstelling evenre
dig doen stijgen. Als onze barkee�er (Theo) nou een fles jenever en een krat 
bier beschikbaar stelt zal dat spelers als Wijchgel, Petersma, Verstraeten en 
natuurlijk Frans Oranje zeker inspireren en de stemming (na gebruik!) zeker 
doen stijgen!! 

I 
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-� STAND NA DE 9E RONDE VAN 21 AUGUSTUS 1984 -----> BEL VOOR DE LAATSTE RONDE1 ! 
NR NAAl""1 1,,IA-CY PNT SCD OUD NR NAAM klA-CY PNT :3CIJ OUD 

---------------------------------------------------------------------·-------- � --

'\ 

3. Pijper·:. 
2 Hul ·::.t v .  
3 Nobe 1 
4 L.ev; .:;.. tha.n 
5 Or· .: •. n .je 
t. Nus. ! n�:: M. 
7 f<a.mp v.d. 
B Manur· i 
'"i' Lei . .i en · 

1 0 1,"1 i 1 de de 
11 I gn ac i a. 
12 E1 -:.-:.es. 
1 :3 f<a.B.r· '-' • ". t 

14 Kur·k 
15 Leeuv"1e de 
16 Bos 
17 Mu•;i 
1 B Gr·uer;b.::..uer· 

20 t.)eg,:.. 
21 Ocites 
22 Woestijne v.d 
23 D i r·k:::. 
24 l..)e n der· bc•s.c h 
25 Mo 1 l em.:-. 
2.�. Amme r· s •; , 
27 l<necht 

-·� 2B :3c h i e v . 
29 Cornel issen W. 
::::o Steen i s. •J • 

1 31 Bosrna 
32 8 i 1 derbeek ./l. 
33 Cornel issen H. 

'.i 34 ._r.:i.9er de 
Vi 

35 Dc•mme 1 en v .  
·, 36 Ne i di 9 
, 37 Ba.1 i ndong 

:38 Ta .mboe r 
39 Ei.J��en • . ..i . 

' 40 fx.I ie 1 en 
41 l1.Joesthoff 
42 Me1Jr· s. •,J. 
43 Barendregt 
44 Aar· t =· 
45 l,foJ ters 
46 Hc1genbc•om M1.-'.1. 
47 f(uyper 
48 Long du 
4'7' M.:i. t th i a.s. 

1 50 Steden 1 • .1. 
51 1)1 .:::i.m i ng 
52 t.)O'=· ::_:;. cte 

1 5:3 Ui t "-" rt" . .1 i ; 1< 

110 975 

11 0 971 

110 947 

108 '7'43 

108 935 

108 931 

1 (I.�. 927 

106 91'7' 
1.06 899 

104 895 

104 893 

104 891 
102 887 

0 975 
0 971 

IJ 947 
0 94:::: 

0 935 

0 ·?::::1 
0 927 

[I 919 
0 899 

(1 895 

0 893 

0 891 

0 887 

102 887 0 :?,87 

102 883 0 883 

l 0 0 874 -4'7' 923 
1 00 859 0 859 

100 855 0 :::55 
98 827 0 827 

9::: 81 '7' 0 819 

'?8 811 (l 811 

96 807 

·-r6 so 1 

94 ?87 
'7'4 786 

94 783 

'?2 781 

92 771 

92 76:3 
90 758 

90 756 

90 751 
88 739 

88 731 
88 727 

86 723 

E:6 71 s:· 
E:6 702 

84 6S:'5 
84 691 

84 689 

0 807 

0 801 

0 7'?7 

0 787 

0 ?83 
0 7B1 

0 771 
0 76:3 
0 758 

0 75,:::, 
0 751 

0 739 

(l 731 

ü 727 

0 
0 71 $' 
0 702 

0 ,595 

0 691 

0 é089 
82 688 -42 730 

f:2 ,:.93 0 1!.\E::3 
82 67:3 -S:'4 767 
:::o l�t71 0 1!'.1 7 1 
f.:O 6·:5 {·' 0 615 7 

80 6.�.7 0 t..67 

78 6ó5 -43 708 

78 é1155 0 665 
78 61!':13 0 1!1 63 

7 6  .562 -37 699 

54 l<i::iper 
55 F<:; ..i ke 
5.:::. 1v1r· ; e ·:. de 
57 Rc•C:•>-' de 
58 1·)C•S. C::, de 
59 Br·..:i . .:i.f 
60 lJou l d 
61 Ma.r·:>:: 
62 Fe-rnando 
63 '.:;t i gter· 
64 Deken P.M�o.I, 
65 Lc:1u i sz oc•n 
056 1,.Jerstraeten 
67 Eimers 
68 Hu.:i.ng 
.::$9 D.:i.a l en v, 
70 l.)een v.d. 
71 �<1 e-ef \), 
72 M.:i.rtens 
?:::: Di,Jk:s.tra 

75 Le u1 .. i..1 
76 Busse 
77 ,.JonkrnB.n 
78 Dr·ost 

79 Del<en A. 
BO 1-<r· a. f t 
81 .Jong .J. de 
82 Hemme·:. 

83 Rie<:.sen •,.o. 
84 Oc•mens. 
85 f<r·c11:menb1Jr·9 
86 Peter sm.a 
87 D�.1 i?n 1,1, 
:38 Balder 
8S:' Fl i nKer t 
90 B�. tenburg v, 
$' 1 r .• J i J c h ge 1 
92 P 1 a ·:. 1_.1 • d. 
'7'3 R i et i,i e 1 d 
94 Zc•n.J ee 
95 NusinK A. 
96 .Jong P. de 
97 l1J i 1 dschu t 
'7'8 1·...Je r· hoe 1...i en 
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