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VAN DE REDAKTIE 

Laat zêêr laat op de burelen van de Caissa-pers 
en h�t redaktione�l moet natuurlijk nog gemaakt' 
Sinds we het met z' n tweeën doen is de stemming 
gezelliger geworden (en het drankgebruik tijdens 
het maken van dit blad óók) én lijdt de eerste 
pagina dus. . . Maar allez, het schaakseizoen is alweer in volle 
gang: iedereen doet weer z' n best zoveel m?�e
lijk puntjes bij elkaar t�_sprokkelen en wiJ 
doen hetzelfde met de kopiJ. . . In dit nummer de notulen van de afgelopen Jaar
vergadering. We hebben deze keer wel wat afver
gaderd, als je naar de len�te van het ver:lag 
kijkt tenminste. Maar nuttig om te lezen is het 
wel�· 
Wat kunt u verder verwachten in dit nummer: 
De eerste van· (hopelijk) een serie blunderpar
tijen om van te leren (en om te lachen natuur
lijk). Deze lezenswaardige serie zal worden 
geredigeerd door een speciaal aangetr�kken me
dewerker1 die trouwens ook alle partiJen zelf 
speelt: de heer Yoghurt. 
Verder hebben we al de eerste uitslagen van de 
afgelopen dinsdag gespeelde wedstrijden van Cl 
en C6. Cl haalde Tal2 onderuit met voorlopig 
7-1 (wordt vermoedelijk 8-2) en wordt dus hier
bij van harte gefeliciteerd. Op naar het kampi
oenschap heren? Voor C6 begon het seizoen;wat 
minder luisterrijk. Zij werden de Amstel inge
speeld. Volgende keer beter heren! 
En tot slot natuurlijk de kersverse stand met 
een kersvers kommentaar. 
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Notulen van de Jaarvergadering van S. V. CAISSA op 4 september 1984. 
Clublokaal v. Ostadestraat 153 te Amsterdam. · 

(- na een jaar wordt voor het eerst voldaan aan de wens van de leden en het besluit 
van de vergadering om de No tul en in het eerste nummer van Cai-Ssa Nieuws na de jaar
vergaderi ng te doen verschijnen -) 

1. De voorzitter, Errit Petersnia, opent de· vergadering" om ongeveer 20 .. 15 uur. 
Hij memoreert het verlies van de heer Eijg$nbrood door middel van een korte 
terugblik op diens leven en werk voor onze vereniging. Staande neemt de ver
gadering een minuut stilte ter nagedachtenis in acht. 

2. Naar aanleiding van de notulen 1983, die in het augustusnummer van Caissa Nieuws 
hebben gestaan, vraagt van Riessen naar het P. S. 
De voorzitter licht toe hoe het met de notueln is gegaan. Deze notulen zijn 
feitelijk een tweede bewerking van de oorspronkelijke aantekeningen door 
de Vries op de vergadering gemaakt. Van Daalen wil dit duidelijk horen vast
gesteld. De notulen worden goedgekeurd. 

3. De secretaris Frans Oranje vermeldt van de ingekomen stukken een schrijven 
van de SGA, waarin het aftreden van de huidige secretaris Simonis wordt aange
kondigd. Eventuele kandidaten voor de opvolging kunnen zich melden. Er zijn 
ook enige stukken uitgegaan. 

4. Het jaarverslag van de secretaris wordt zonder verder commentaar goedgekeurd. 
4a- Spontaan voegt de voorzitter een apart agendapunt in om de aandacht te vestigen 

op de redactie van Caissa Nieuws, die sinds januari actief is. 
Hoofdredacteur is Piet de Jong, geassisteerd door Willem Grünbauer en technische 
medewerking van Pelle Mug. De voorzitter hoopt, dat velen zich geroepen voelen, 
de redactie met hun medewerking te helpen. 

5. Het jaarverslag van de wedstrijdleider roept �ij Van Daalen vragen op met betrek
king tot verslagen van de Bondwedstrijden van de Ca1ssa-strijders. 
De wedstrijdleider zegt hierop, dat die uitgebreid reeds in Caissa Nieuws hebben 
gestaan. Op de vraag van Van Riessen over het percentage invallers kan de wed�. 
strijdleider antwoorden, dat dat zeker niet ongunstiger lag vergeleken met vorige 
jaren. Alleen het tiental, waar Oranje zelf teamleider van was, C4, maakte daar 
een uitzondering op, ten dele vanwege een indelingsfout aan het begin van de 
competitie gemaakt (door Oranje zelf dus). 
Piét de Jong vindt dat deze gegevens in Caissa Nieuws thuis horen. 

6. Voor de Jeugdcommissie doet Mar.cel Nielen verslag. Het eerste team is Kampioen 
geworden. In het i'EHeede is vooral geprobeerd de minder sterke jeugdleden 
aan wedstrijd-schaak te doen wennen. Het komende seizoen zal slechts met een 
team worden uitgekomen, dat dan in de hoogste klasse van de SGA jeu-dcompetitie 
zal spelen. Het spelen met een team houdt voornamelijkverband met het feit, dat 
spelen met meerdere teams problemen opro'ept bij vervoer en begeleiding. 
Anton Deken vraagt zich af of er onder de leden niet meer mensen zijn, die kunnen 
fielpen. De jeugdtommissie wil liever onder de ouders van de.· kinderen werven. 

7. De jaarstukken van de penningmeesteres staan ook in het laatste nummer van 
Caissa Nieuws. De voorzitter deelde mede, dat het Bestuur na het verschijnen van 
dit nummer heeft gemeend de contributie op f25,-- per kwartaal in plaats van de 
geplubiceerde f24, 50. Van Steenis vraagt naar de redenen van de verhog.in g. 
De voorzitter antwoordt, dat veel dingen duurder zijn geworden, maar �et name 
het werken met een computer heeft kostenverhogend gewerkt� Per definitie is de 
contributie voor de jeugd de helft van die der senioren. 'Piet dé Jong vindt het 
vreemd, dat zij geen stem over de verhoging kunnen uitbrengen. Maar, zo wordt 
het· g·eantwoord, "onze kinderen11komen riiet uit de minst draagkra-.chtende gezü;i
nen en bij aanmelding of verlaten van de club is de contributie nimmer argument 
geweest. · 

Pelle Mug vindt de verhoging tijdens de vergadering openbaar gemaakt, een 
ronbehoorlijke' daad. Een dergelijk voorstel dient ruim van te voren onder 
de aandacht van de leden te worden gebracht. De voorzitter en de peningmeesteres 
lichten nogeens de achtergronden toe van het voorstel, maar trekken het niet in. 
Voor een volgende maal wordt beterschap beloofd. 
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Portikosten betreffen niet Caissa Nieuws, de porti daarvan zijn onder de 
post maandblad verantwoord. 

7a. De voorzitter voert voor de tweede maal spontaan een punt in op de agenda 
en geeft Paula Deken als materiaal commisaresse het woord. Zij betoogt, dat 
vooral de omgang met de klokken te weinig zorgvuldig is. 
Het heeft ons een tijdlang aan (goedkope) reparateurs ontbroken, maar 
nu is er weer een adres beschikbaar, waar de klokken worden hersteld. Met 
nadruk wordt verzocht om met zorg de ei gendomrnen van de vereniging te�9ehan- , 
delen. Er zal voor de nieuwe competitie ook weer geïnventariseerd worden en 
we starten dus met een schone lei! 
Zonjee is ontevreden over de kwaliteit van de borden. De witte velden zijn 
vaak te-wit, de zwarte niet bruin. Vraagt om prioriteit voorcde vervanging 
van de borden. Van Steenis en Van het Kaar zijn het niet eens met de kritiek 
op de borden, zij kunnen er wel mee leven. De jeugd bezit eigen materiaal 
(stukken in houten dozen of kistjes en dus niet in Johma-salade bakjes). 
De seniorspelers is het niet toegestaan hiermee te spelen. 
Nobel vraagt met klem boven (bij Bondswedstrijden) niet van de kleine bordjes 
gebruik te maken. Het Bestuur zegt toe bij materiaal aanschaf het bordenstand 
eerst inder de loupe te nemen . . 

a. De begroting wordt unaniem goedgekeurd na een toelichting aan Van Uäälen dat 
het nieuwe tekort ten laste van de reserves zal worden gebracht. 

9. Willem Grünbauer brengt namens de Kascontrolecommissie verslag uit. Hij heeft 
met Bert Knop de boeken van de penningmeesteres gecontroleerd en in orde 
bevonden, zod�t ge�n bezwaar bestaat tegen dechar9e van Els Hoo�énbóom. 
In de Kascontrolecommissie voor 1984/1985 wordt Piet de Jon9 ge ozen. 

10. Bij het punt Bestuursverkiezing deelt de voorzitter mee, dat aftredend zijn 
Ronald de Vries en Frans Oranje. Beide zijn herkiesbaar en andere kandidaten 
zijn er niet. De taakverdeling in het Bestuur heeft een wijziging ondergaan. 
Paula Deken zal de Bondscompetitie van de SGA voor wat de deelname van Caissa 
betreft gaan behartigen. Bij Rónald de Vries zal de zorg voor de ledenadmini-
stratie komen te liggen. . 

ll. Robert van hét Kaar is het dit jaar gelukt zijn snelschaakkampioenschap van 
de vereniging te prologeren. Clemens dé Vos heeft de derde plaats op de 
ranglijst van de wintercompet1t1e weten te bemachtigen. Robert van Käar was 
niet ver van de eerste pláats af en neemt de. tweede pt.ijs van de winter
competitie in ontvangst. Voor de zesde maal is Oscär Ignacia kampioen van 
de vereniging, hoewel het zeker niet makkelijk'was voor hem om dat te . 
worden. Hij neemt de wisselbeker in ontvangst� waar zijn naam nu voor de 
zesde maal op. prijkt. Han de l 1Ecluse is het gelukt zomerkampioen te worden, 
en daarvoor ontvang hij een bescheiden beker. · 

12. Aan de orde is de nieuwe competitie die op .11 september 1984 begint. 
Intern zullen we 30 ronden spelen. Het definitieve programma zal worden 
geplubiceerd als ook de data van de Bondswedstrijden bekend zijn. 
Van Daalen bekritiseerd het punten toekennen binnen het Keyzersysteem zoals 
wij dat hanteren. Een 2/3 vergoeding doet iemand die dat steeds krijgt 
en niet speelt gauw een te hoge plaats. Iemand die lange tijd afwezig is 
door ziekte of anderzins. en per ronde 1/3 vergoed krijgt zakt langzaam en 
zeker beneden zijn krachten. In het afgelopen seizoen is een aantal malen 
een correctie uitgevoerd. Plausibel is het daarom iemand, die van tevoren weet,. 
?at hij of zij er geruime tijd niet zal zijn, ' vast te pinnen' op de laatst 
ingenomen plaats (b.v. Hans Di�ks). Wedstrijdleiders van Bondswedstrijden thuis 
zouden 2/3 vergoedingkrijgen. En wedstrijdenleiden intern moet, als dat meerdere 
mal�n door dezelfde functionaris gedaan wordt, op basis 1vastpinnen 1 gaan. 
Anton Deken pleit voor een vergoeding van ivan de punten bij langere afwezigheid. 
Ker�.moet V?lgens hem blijven hetoorspronkelijk doel van Keijzer: zoveel mogelijk 
ge 11 J kwaard1 ge tegenstanders. . . ' 

'13. De wedstrijdleider stelt voor na de vergadering 4�kampen te spelen op basis van de 
krachtsverhouding zoals die in de slotstand van de zomercompetitie tot uit-
drukking komt. Wie niet mee wil doen meldt dat. 

· 

De vergadering gaat akkoord. 
14. In de rondvraag komt het niet-roken in de kleine zijzaal aan de orde. 

Zonjee wil de maatregel duidelijk onderstreept zien. Rokers die wordén ingedeeld 
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te en niet-rokers, zu.llen zich.rnoeten.a·an assen.(Nobel). Matthias zou gtaag 
Zl eh, at è 1n e lng sne er Ver 1 ep:. Óf1Jee oenëî idee aan de hand Om 
20.00 uur te beginnen. De voorzitte;r antwoordt dat wat dit be.treft, we ook in 
het 'pöst-Eijg,enbrood' tijdperk zitten. W·antEijgenbroodwist op grond van zijn 
ervaring al wie niet tegen wie kon en kwam al met een indeling· in zijn hoofd 
op de club. Wij zijn meer onervaren bezig en dat ko·st tijd. De aanvang om 20.00 
uur is.=een goede zaak, maar zal..,niet onmiddellijk ingevoerd kunnen worden. 
Op voorsfäl van Matth.i as za 1 iets b 1 i jvends, als herinnering aan· Ei Jgenbrood, 
moeten worden gecreeerd. Hîj denkt aan de wisselbeker va:n de clubkamp,foen 
bijvoörbé'eld. OscarJgnacia· zegt zijn medewerking toe. De voorzitter meldt, 
dat ook al plannen bestaan voor een Eijgenbrood toernooi en-zeen speciale uitgave 
van Caissa Nieuws, gewijd aan Eijgenbróod. 
Niets meer aan de orde zijnde, sluit êfe voorzitter ongeveer 21.30 uur 
do )tergaid�ri ng. 

===========================================================o�===================== 

20,00 uur precies! 

Zoals U in de notulen heeft kunnen lezen, is het de wens van de vergadering 
geweest om het aanvangsuur van onze interne competitie te vervroegen. 
Het bestuur heeft in haar laatste vergadering deze zaak besproken en we 
zullen vanaf 1 januari de indeling gaan starten om 20.00 uur precies. 
Wie later komt vist achter hdt net, of moet dit van te voren melden. De 
klokken worden uiterlijk 20.15 uur aangezet. Het is vooral in het belang 
van de afbrekers en zij die de volle tijd nodig hebben. 
We hopen hiermee een lichte Verbetering aan te brengen in ons tijdschema. 

Frans Oranje. 

Bondscompetit ie. 

Alle zaken met betrekking tot de Bondscompetitie vallen onder directe 
verantwoordelijkheid van Paula Deken. Samenstelling teams, teamleiders, 
uitslagen, afgebroken partijen, alles kunt U met haar bespreken en 
regeli en. 
Bij afwezigheid van Paula en/of invallen bij wedstrijden kan Frans Oranje 
worden geraadpleegd. 

Ledenadministratie. 

De ledenadministratie is vanaf heden onder verantwoordelijkheid van 
Ronald de Vries gekomen" Het systeem werkt echter zo� dat adreswijzi
gingen, aan- en afmeldingen toch via Frans Oranje moeten lopen voor 
inbreng in zijn computer. En U dus vrij bent in het doorgeven van de 
informatie, als die maar bij een van de bestuursleden terecht komt. 

Frans Oranje. 
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U I T S L A G E N B1 0 N D S W E D S T R I J D E N 

2 oktober 1984, Caissa 1-Tal 2. 

Ignacia � 1 
van ' t  Kaar 1 
van Steenis 1 
Niel en afg. 
de Vos C. afg. 
Pijpers 1 
de 11 Ecluse 1 
Wildschut O 
Bult 1 
M. Nusink 1 

·Totaal 7-1 ( ! ) 
Verwachtte uitslag, 

8-2. 

Eindelijk is het er dan toch van gekomen, ja 
ja, 't loopt tenslotte al een beetje tegen 

Sinterklaas en voor Caissa 1 was het eerste heerlijke avond
je reeds gekomen. Tal 2 is met een regelmatig gespeelde.wed
strijd finaal weggespeeld. Wij hebben uiteraar8 geen achter
stand gehae en het begint er op te lijken dat Tal nu eens 
e�n Caissacomplex begint te krijgen. Daar werd het trouwens 
tijd voor na al die jarèh van T�lcomplexen. 

R. van ' t  Kaar in samenwerking met de 
Cai ssapers. 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-ö-o-o-o-o-o-o 

2 oktober 1984, de Amstel 3 
Caissa 6 

Louiszoon 
Buyserd 
Verhoeven 
Huang 
Vlaming (Nee, niet 
die wielrenner) 
Vers tra ten 

0 
0 
0 
0 

(Dolle?) Dinsdag 2 oktober ging Caissa met 
zeven man en 1 (één) vrouw naar Uithoorn om 

hun eerste wedstrijd te spelen tegen de Amstel 3. En wat 
gebeurd er? Het wordt 7-1 voor de Amstel. Teamleider Paula 
Deken scoort het enige Caissapunt! Ze hebben alle.n hun best 

O gedaan, de mannen van C 69 maar één voor één gaven ze door 

Mevr. Deken 
O blunders de partij weg. 

v. d. Plas 
1 ( ! ? ! ) . 
0 

Totaa 1 7-T voor 
de Amstel. 

Invaller v. d. Plas liet zich door een black
out mat zetten, Louiszoon gaf een stuk weg, 
won hem terug, maar verloor alsnog. Vlaming, 
Verhoeven en Huang struikelden in het eind-

spel en ga zo maar door. Een 
november tegen VAS/ASC! 

slecht begin. Dat moet de volgende keer beter op 1 

Paula Deken. 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 

Nogmaals AGENDA. LET OP JA, LET HEEL GOED OP' . 
Door een denkfout in het brein van Frans Oranje ( hij vert�lde mij dat dat zijn 
cumputer was) is er op de lijst van de agenda elders in dit blad een wedstrijd ver
geten, nl op VRIJDAG 5 O KTOBER CAISSA 4-N IEUW WEST. U IT, met nadruk op U IT. 
Datum Dag .Wedstrijd 

02.10. 84 Dinsdag 4e ronde allen 
�2.10.84 Dinsdag Prom. klasse C 1 
02.10.84 Dinsdag · 4e klasse A C 6 
09.10.84 Dinsdag 5e ronde rest 

Tal 2 
Amste 1 3 

09.10.84 Dinsdag Jeugd le kl. le (5) Amstel 3 
09.10.84 Dinsdag le kla-se B C 2 WSC 1 

thuis 
thuis 
uit 
Thuis 
uit 
thuis 

. -l..J...,..,10.:.84-aon.de.�dag.=4e�k�l·a·frS·e=B=-�b��7��cNR":t..;J.J}�� ---- 15-10-84 Maandàg_ 3e klasse C C 5 DES/WGM 6 � V�lf' 
16.10.84 Djnsdag 6e ronde allen 

- 18.10. 84 Donderdag 2e klas se C C 3 
23.10.84 Dinsdag - 7e ronde rest 
23-:-1 0.84 Dinsdag .Pram.klasse C 1 
23.10.84 Dinsdag 2e klasse D C 4 
30.10.84. Dihsdag Jeugd le kl. le (5) 

- 01.11. 34· Donderdag 4e klas se A C 6 -- -
5 

Raadsheer 2 

Phoenix 1 
Raadsheer 1. 
Landsmeer 1 

. VAS/ASC 5 

�LJ.ii.. 
thuis 
ill.t. ";y,iJ"1 s" 
thuis 
uit 
thuis 
thuis 
uit -



Bl ��n?,erpa_:,�i,L v�n.J.-� .. m�.��? 
Wit - Yoghurt ( sçhµi·l n�am). 
Zwart- To·tAal onbelangrijk. 

Inderdaan, de werkelijke n?,am van c;I� te.g.e.nstander Ç<if b'lun.derraar durf ik niet te 
vermelden vanwege dP eve.ntuele repre�ailles. 
Het p.e.gon ànemaal _piet d2"d4 waarop ge.vat (?) met f7"f5 geantwoord werd. 
Ve-r.yo l gens 

2 c2-c4 -€!7.,.�$ 19 Pd5.-e3 �P,ç_6"d4??? 
3 P.9f·f3 -Pg8-f6 20 De2-c4+ ..-Lc8"e' 
4 Lcl-g5 -Lf8-e7 21 Dc4xd4 -Dh4xd4 
5 Pbl-c3 -d7-d6 22 Tdlxd4 -Le6xa2?? 
6 e2�e4 -f5xe4 (beter was Txc5) 
7 Lg5xf6 -e4xf3 23 Lg2xb7 -Ta8-b8 
8 Lf6xe7 -f3xg2 24 c5-c6 -Tefü":e6? 
9 Le7xd8? ! -g2xh1D 25 Kel-fl? -Te6--e7' 

Zwart verliest hierbij een pion 26 Pe3-d5 • -La2xd5 
via promovatie. 27 Td4xd5 -Tb8xb7 

10 Ld8xc7 -Dhlxh2 28 c6xb7 -Te7xb7 
llc4-c5 -o-o(Matdreiging) 29 Td5-a5 -Tb7xb2 
12 Ddl-e2 -Tf8-f6 30 Ta5xa7 -h1-h6 
14 Lc7xd6 -Dh2-h4 31 Kfl-g2 -Tb2-b5 
14 Ld6-e5 -Tf6-g6 32 Kg2-h3 - Kg8-h7 
15 Tal-dl -Pb8-c6 33 Kh3-h4 -Tb5-b2 
16 d4-d5?? -e6xd5 34 f2-f3 -Tb2-b5 
17 Pc3xd5 -îg6-e6 35 Ta7-f7 -Kh7-g8 
18Lfl-g2 -Te6xe5 36 Tf7-..... f4????? 

Mag U raden wat het antwoord wan zwart was. 
Mocht een onzer een grotere blunderpartij of Maffe partij zien, of als u een 
blunderpartij zelf gespeeld heeft, kunt u die bij de redaktie indienen. 
Discretie absoluut gewaarborgd! 
U behoeft zich dus niet te schamen. Liefst zo w.einig mogelijk zetten, dat scheelt 
typewerk. Doch aan narrenmatten hebben wij geen behoefte. Ook de herdersmat kunnen 
wij helaas niet onder de blunders laten vallen. 
Aan het einde van het seizoen willen wij een prijsje uitdelen voor de briljantste 
bhi.nder en/of de meest gigantische blunder en/of knoeipartij. Probleem is echter 
dat we bij de prijsuitrijking wat moeilijk zitten met onze 11El·iscretie gewaarborgd11• 
Voor de \Glrdering van de blunders zal een jury gevormd worden die zal bestaan uit 
één deskundige schaker en één onde;Skundige schaker=een schaker die zelf veel 
blundert en regelmatig knoeipartijen op h�t bord weet te krijgen. 

Wil Tem GrUnbaue·r. 

stand na 24 c5-c6 (Oei! ) 
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Bestuursmededelingen. 

Sinds het juni/juli nummer, hebben in ons ledenbestand weer enkele verande
ringen plaats gevonden. Om verschillende redenen, veelal tijdgebrek of 
verhuizing, hebben de volgende leden moeten bedanken:. P.de Leeuwe, 
Mevr. 0. Marx, A.H. F. Aarts, M.W. Mettrop, P. Tàmboer, C.F. A. Martens, 
M.J. Koper, B.T.J. Neuhaus, C.A.M. Leenders en H. G. v. Riessen. 
We hopen dat ze het s�haken trouw blijven en zien hen natuurlijk graag 
nog eens terug. Dat Neuhaus drie nieuwe leden bij onze jeugdspelers liet 
voegen, is natuurlijk een prachtige zet! 
We verwelkomden ook nieuwe leden en wel: E. Braacx, F.L.E. Sc.�fer en 
G.F. Jansen. 
Van tijd tot tijd dienen we ook leden af te vo�ren, waarvan we een hele tijd 
al niets meer gehoord hebben en/of een te grote contributie-achterstand 
hebben gekweekt. Zo schrapten we uit onze lijst: W.M.K. v.d. Berg, 
C.J. Fernando, R. C. Stroombergen, e� Ph.M. SilQernberg. 
Ook bij de jeugd hebben mutaties in het ledenbestand plaats gehad,�maar · · 
die zullen volledig in het volgende nummer van Caissa Nieuws worden vermeld. 
We vernamen nog dat in het gezin van David Leviathan uitbreiding is geweest 
en onze materiaal-commisares werd Doctoranda in de Slavische Letteren! 
En tenslotte: zij, die we dit seizoen nog niet op de club zagen, willen die 
eens wat van zich doen horen? 

Frans Oranje. 

'·" ·" De. 
led�n.beslàhd v:á�· de jeugd is nog niet bijgewerkt. Er hebb'en heel wat 

veranderingen plaats gehad, maar een volledige: opsomming hoop ik in het 
volgende nummer van Caissa Nieuws te kunnen geven. 

Commentaar Interne stand. 
·L 

De stand overziende zijn er geen schokkende ding�n gebeurd na de eerste 
vier ronden. De hoge posi{ie van Barendregt vaH/op! (een van de trouwste 
Caissaleden) .  Ook aspiran� van de Woestijne is 'gqed uit de startblokken 
gekomen. Dat de Caissa td�spelers in een goede �qrm verkeren heeft het 
toch niet zwakke Tal 2 o��érvonden. Na de afgebr9�en �edstrijden staat het 
7-1 voor Caissa. Mooie o�.�rwinningen van Pijpers1'.,: van Steenis, van het 
Kaar, Bult, Ignacia en na'�uurlijk A. Nusink (pra'.C.htig slotoffensief met 
dameoffer) . Goed geopend��ze competitie hebben �6k D� Vries, Teo en Rijke. 
Langzamer gestart.zijn L�r iathan (2) Bos (2) en Ba�der (2) hopelijk hebben 
ze hun vorm as. dinsdag 9:oktober hervonden tegeM WSC 1. . 
We memoreren nog eens voor de nieuwelingen (Braakx en Sch!ffer) , dat 
meespelen in de Bondscompetitie ook punten oplevert. · · 

. 
In ons clubcompetitiereglement kunt U daarover 11ten. Wie zo' n reglement 
niet bezit kan er bij de W·�· êên vragen. :· . 
Er zijn enige nieuwe leden ingeschreven, maar er'�ijn ook enige spelers 
en speelsters die nog hel�maal niet opgedaagd zi�h! Mvr. Flinckert, 
v.d. Veen, Huang, Euners �n voormalig eerste tea�speler Mix. 
Waar zijn deze mensen?? (Misschien gaan hockeyen�f paardrijdeA) . 
Als Joost het niet weet, wet �ert_het oo� niet . . Afijn wij schaken gewoon op onze gezellige Caissa to�r door. 

Veel Succes! 
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COMPET IT I EREGLEMENT VOOR DE. CLUBC.ON�ETITlE ,lQ,84-l985. 

1. Aan het b�gi n yan de. GPJ]peti tie _,wordt :een, )}aqgG>rde:'QRgemaakt, ·1d1�e. af ge 1 ei d is van 
de eindstand van de vortge clubçompetHi�; 

2. Elke speler krijgt wekelijks een.waar�ec::tj,�e·r:toe.ge�.en.d,.,,.d,at.Mhankelijk is van de 
plaats op de ladder; 

3 . . pe i�u;leHr:\9,:.QP d.e ;s,peelél.VOnden geschiedt om · 8. 10 u.u·r'.p·reci.es; .wie lat.er komt kan die 
.av,o8d ni-e(.voor"'Jle competi ti,e, �.pelen, ·tenzij "htj zijn ·later ;·komew:tevo·ige;n'';heeft•,:;,geme 1 d; 

4. Iedere s.pe].er .$pee 1t :·:i;egen ·.qe in ·de ·nabijhei.:d ·Qp �de· ladçler "st•a:-anide �,aanwe1id3ge spè}e·r; 
5. Tw@e dezelfde spelers spelen maximaal drie keer tegen elkaar.; 
6. Bij de eerste ontmoeting wordt om de kleur geloot, bij de 2e ontmoeting wordt van kletrr 

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

7. Bij een overwinning verkrijgt men het waardecijfer van de tegenstander,aan punten, 
bij een remise de helft daarvan en bij verlies� punten; 

8. Elke week wordt een nieuwe rangorde .opgemaakt, waarin de resuLtaten v,an de vorige 
ronde.verwerkt zijn; ' 

1 9. Wordt een partij afgebroken, dan krijgen beide spelers � van het eigen,Maardecijfer 
aan punten; de partij wo·l"'dt hervat op de op de .envelop vermelde datum; ·komen beide 
spelers in de loop van de week tot een beslis.si•ng, dat=1 moet het resultaat uiterlijk 
maandag d.a.v. aan de w.l. bekend gemaakt worden; de 1/3 verkregen punten worden 

10 . 
11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

dan verrekend; 1 Bij verhindering, gemeld aan de w.l. verkrijgt men 3 van het eigen waardecijfer 
aan punten; wie zonder bericht wegblijt krijgt 0 punten; 2 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 een bondswedstrijd 
niet opkomt; 
Nieuwe spelers kunnen onmiddellijk worden ingedeeld; hun plaats hangt af van verkre
gen inlichtingen over hun speelsterkte; 
Speelt iemand in één week twee maal (in een bondswedstrijd kan ook op een andere 
avond gespeeld moeten .worden) dan tellen beiçle resultaten; alle spelers, die in die 
week slechts één maal spelen krijgen als competitie 1/3 van hun eigen waardecijfer 
extra ; , 

d b l . . i. d 
. . k Als in een bondswedstrijd een speler afbr@tkt en aarna l Jl\t at zun ansen op 

r�mise 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 11remise aan punten" worden gegeven; aan een speler, die 
remise in handen heeft, maar in ppdracht moet doorspelen, kan bij verlies ook een 
"remise aan punten" gegeven worden; 
Spel ers, die om ,bepaal de redenen � moeten verzuimen ( z.i:ekte-avondwerk-cursus
etc.) krijgen al� �ompensatie 50� hun waardecijfer aan punten; 
De eindstand van de competitie geeft ,aan in .welk team men speelt in de \'daarop
volgende bondscompetitie; in de rangorde blijven de 9e en Jl'.©.e pla·ats onbezet voor 
bijzondere gevallen; zijn die er niet, dan schuiven aHe s·p.eilers ".2 plaatsen op; 
Speeltempo; clubçomp.: 35 ,zetten in li uur, daarna 20 ze.tten per uur; 

bondscomp.: 40 zetten in li uur, da.arna "30 zet'JS,en per l� uur; 
Puntenvergoedingen �ondswedstrijden; 

· 

prom.kl. le kl. 2e . .ikl. 3e kl. 4e kl. 5e kl. 
200 .19o il'8'o 170 160 · 150 
199 189 179 169 159 149 

le bord 
2e oord 

enz. enz. enz. ·enz. enz. enz. enz. 
19. h�J = zij; hem= haar; spelerc= speelS·ter; z1Jn·= haar; 
20. In gevallen, waarin niet js voorziten., beslist het bestu.wr. 
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