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AGENDA 

Jaarvergadering der S.V. Caissa, op dinsdag 4 september· 1990. 

1. Opening. 

2. Notulen jaarvergadering 1989 (Cn. 314, pag. 5 t/m 8) 

3. Verslag wedstrijdleider interne_. (in dit nummer) 

4. Bestuursvoorstel arbitrage afgebroken partijen: 

Indien de partij wordt afgebroken maken de spelers een afspraak 
over de datum en tijdstip van voortzetting. 
De partij dient op de eerstvolgende afgebroken partijenavond te 
worden uitgespeeld. Als desondanks een partij, hetzij 3 maanden 
na afbreken, hetzij op de laatste afgebroken partijenavond, nog 
niet is uitgespeeld, wordt de afgebroken stelling gearbitreerd. 
Het arbitrageteam bestaat uit tenminste drie spelers uit Caissa 1 , 
op voorwaarde dat deze spelers geen direct belang hebben bij de 
uitslag. 

_Het bestuur beslist over de samenstelling van het arbitrageteam. 

Toelichting: Het afgelopen �eizoen is geëxperimenteerd met de 
arbitrage van afgebroken partijen. De ervaringen 
waren overwegend positief, al is de regeling in de 
tweede helft van de competitie niet steeds op tijd 
toegepast. 
In het besef dat een volledig sluitende regeling 
niet mogelijk lijkt, stelt het bestuur voor om boven
staande tekst toe te voegen aan het slot van arti
kel 4 van het competitiereglement. 

5. Verslag wedstrijdleider externe. (in dit nummer) 

6. Verslag secretaris. (in dit nummer) 

7. Verslag penningmeester. (in dit nummer) 

8. Verslag kascontrolecommissie. 

9, Décharge penningmeester. 

10. Verslag jeugdcommissaris. (in dit nummer) 

11. Begroting 1990/1991. (in dit nummer) 

12. Benoeming kascontrolecommissie. 

13. Prijsuitreiking competitie 1989/1990. 

14. Voorstel deelname SGA 1990/1991. 

15. Bestuursvoorstel rookverbod: 

Het bestuur stelt voor over te gaan tot instelling van een rook
verbod tot 22. 00 uur, zowel in de boven- als benedenzaal. 
Het verbod is niet van kracht in het kleine zaaltje. 

16. Bestuursverkiezing: het gehele bestuur is herkiesbaar. 

17. Rondvraag. 

18. Sluiting. 

--
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TERUGBLIK OP HET SEIZOEN 1989-1990 Robbert van het!Kaar 

Altijd een beetje obligate aangelegenheid, zo'n terugblik, maar 
alla. Wat ging er goed en wat ging er slecht? 

In de externe competitie werden Cl en CJ kampioen. Bovendien 
promoveerde C6 door de zogenaamde versterkte promotieregeling� Geen 
degradanten, zelfs geen teams die serieus in degradatiegevaar zijn 
geweest. Het was extern dus een goed jaar. Ik verwijs verder naar 
het verslag van Jeroen Hoogenboom. 

In de interne competitie was het -sorry Aran- een beetje _ saai. 
Vorig jaar een nek aan nek race tussen de huidige nummers twee en 
drie; dit jaar overmacht vàn Aran Köhler. De opkomst is -�in de 
laatste maanden van het seizoen wat teruggelopen; ik kom daar nog 
op terug. Memorabel is uiteraard onze tv-lounge tijdens.· _de WK 
voetbal, waarvoor nog dank aan Bettie en Wim. Ik denk _.dat de 
opkomst in die periode daardoor misschien wel verdubbeld is. over 
de zomercompetitie zeg ik niets; moet u maar meedoen. � 

De jeugdafdeling bloeit! De tweede jeugd van 'de jeugd', __ zal ik 
maar zeggen. Hulde voor de begeleiders (komend, blijvend dan wel 
gaand). Ik zal Frans Oranje verder niet het gras voor de voeten 
wegmaaien: lees zijn verslag. 

-

We hebben af en toe te lang reikhalzend uit moeten zien naar ons 
clubblad. Hoofd- en enig redacteur Jeroen heeft daar al wat over 
gezegd in het vorige nummer. Jammer dat kwaliteit en frequentie 
omgekeerd evenredig lijken. Goede voornemens voor komend seizoen 
zijn er in overvloede. Blijf, of ga, schrijven! Overigens: por 
dios, wat een blad! 

Het is al weer bijna tijd voor de vierde editie van het 
Eijgenbrood-toernooi (zie de aankondiging in dit nummer). De vorige 
editie was weer een succes, niet in de laatste plaats door de 
toevoeging van de 'kroongroep': het kampioenschap der 
clubkampioenen. Houdt het laatste weekend van september vrij! 

Dat ik over het materiaal niet zoveel te melden heb is een 
compliment aan materiaalcommissaris Stefan Steemers. Alles is er 
en alles doet het. De nieuwe spellen zijn bijna afbetaald en we 
hebben er een aantal klokken bij. 

De kwestie roken/rookverbod heeft de gemoederen begin dit jaar 
enigzins verhit. Op een tussentijdse vergadering is besloten een 
enquête te houden. De resultaten heeft u in de vorige Caïssa-Nieuws 
kunnen lezen. Op de komende jaarvergadering valt de beslissing. 

De belangrijkste negatieve ontwikkeling was in mijn ogen de daling 
van het ledental bij de senioren. De secretaris heeft er misschien 
nog wat baat bij (hoewel afvoeren van leden vaak meer tijd kost dan 
de verwerking van nieuwk.omers) ; de penningmeester allerminst. 
overigens: petje af voor onze dubbelfunctionaris die u zo vorsend 
in de ogen kan kijken als hij u een acceptgiro overhandigt. Het 
tekort op de jaarrekening -overigens geen reden voor paniek, dat 
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is wel vaker voorgekomen- is volledig te wijterlaan vermindering 
van inkomsten. We kunnen wel weer wat nieuw bloed gebruiken. Neem 
eens iemand mee. 

Een korte vooruitblik. 
Allereerst de komende jaarvergadering. U zult daar merken dat zowel 
de voorzitter als de vice-voorzitter gedeserteerd zijn en dat de 
hamer wordt gehanteerd door voormalig en inter�m-v.oorzitter Frans 
Oranje. Ik geeft toe: een beetje merkwaardig, hoort niet, maar het 
kon niet anders. 

Daarna barst het nieuwe seizoen weer los. 
Het eerste team bijt de spits af; Cl speelt z·1Jn debuutwedstrijd 
in de 2e klasse KNSB op 15 september tegen Phi�idor II in Leiden. 
Twee weken later zit u allemaal weer in de Kuiperstraat op het 
Eijgenbroodtoernooi de frustraties over het slechte begin van de 
wintercompetitie weg te schuiven dan wel hakken. 

Tegen die tijd moeten ook de teams in de SGA-co�_petitie aan de bak. 
De samenstelling van de teams heeft dit jaar nogal wat voeten in 
de aarde. Vooral bovenaan is het dringen. Niet --iedereen kan jammer 
genoeg terecht in het team van zijn of haar voorkeur. Het is een 
bekend verschijnsel dat iemand die ooit in e�� hoger team heeft 
gespeeld het nodige moet wegslikken om plaats tè nemen in een lager 
team. Het valt echter niet te ontkennen dat de·club vooral bovenin 
de laatste tijd sterker is geworden; dat hebben velen in de interne 
competitie al ondervonden. Uiteraard heeft u op grond van uw 
resultaten intern recht op een plaats extern, maar dat betekent 
voor sommigen nu eenmaal een stapje terug. Mor niet, merk toch hoe 
sterk vooral de kapborden van een lager team zijn en wordt gewoon 
topscorer extern. Aan de finish wacht u immer roem en de Petersma
bokaal ! 

Volgend jaar mei viert de vereniging haar 40-jarig bestaan. De 
eerste voorstellen zijn intussen ontwikkeld: we denken onder andere 
aan extra aktiviteiten rond het Eijgenbrood-toernooi en aan een 
knokschaak-competitie. Een en ander zou dan vooral in september 
plaatsvinden. Binnenkort hoort u meer. 

Doe vooral mooie zetten dit jaar. 

JAARVERSLAG SECRETARIS PIET JONKMAN 

Het bestuur van Caissa heeft in het seizoen 19 89/1990 acht bestuursvergade
ringen gehad. In september 1989 is Errit Petersma afgetreden als voorzitter 
en volgde Robbert van het Kaar hem op. 

· 

P Nieuw was de introductie van een Vice-voorzitter, Kees Sterrenburg. 
Ons bestuur was bij de twee gedelegeerdenvergaderingen van de SGA aanwezig. 
De ledenadministratie: we begonnen dit seizoen met 145 leden en zijn gekrom
pen tot 129 leden, we hebben dus 16 leden minder. 

Onderverdeeld: senioren 
junioren 
aspiranten 
nevenleden 

112 naar 91 
6 naa.r 5 

16 naar 24 
11 naar 9 

(-21) 
(- 1) 
(+ 8) 
(- 2) 

Opvallend is dus de vermindering van het aantal senioren, en de stijging 
bi j de aspiranten. 
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Jaarverslag intern Wedstrijdleider 
Kompetitie 1989/90 

" 
! 

Frans Oranje 

De winterkompetitie is op 12 september 1989 van start gegaan. Er zijn 
dertig ronden afgewerkt, waarvan de laatste is gehouden op 8 mei 1990. 
Op 2 januari 1990 werd een massakamp tegen Memo gehouden. Er bleek in 
het afgelopen seizoen minder behoefte aan avonden voor. het uitspelen 
van afgebroken partijen. 17 April 1990 werd_.een gong-schaakwedstrijd 
;espeeld. Het snelschaakkampioenschap van de club werd op 15 en 22 mei 
1990 verspeeld. Aansluitend is de zcmerkcmpetitie met tien renden 
afgewerkt, onderbreken deer de zomervakantte vanaf de eerste week van 
Juli tet en met de eerste week van augustus� 
Naar aanleiding van opmerkingen tijdens de jaarvergadering 1989 ever 
het herwaarderen in het gehanteerde Keizersysteem binnen de 
winterkompetitie, is daarnaar een cnderzcek·�eweest. Er zijn inderdaad 
programma�s beschikbaar, die een vollediger Keizersysteem hanteren. 
Het bezwaar is, dat hierbij slechts in groepen van maximaal 75 spelers 
gewerkt kan worden. Het blijkt voor ons tamêlijk ingrijpende 
veranderingen in te houden, die voorshands 'nadere bestudering 
behoeven. Zcdra één en ander in werkbare vorm is te gieten, zal het 
bestuur niet aarzelen met voorstellen te komen. 
Kampioen van Caïssa veer het seizoen 1989/90 mag zich noemen: Aran 
Köhler. Tweede en derde plaats zijn veer respectievelijk Robbert van 
het Kaar en Guido Royakkers. Snelschaakkampioen is eveneens Aran 
Köhler en op het moment, dat we dit schrijven is nog niet bekend wie 
de zomerkampioen 1990 zal worden. 
Ook het komende seizoen zal het bestaande programma onveranderd worden 
uitgevoerd met mogelijke varianten op de vrije dinsdagen. 

VERSLAG PENNINGMEESTER PIET JONKMAN 

De verwachtte begroting van de inkomsten (zie baten) hebben we niet gehaald 

door een terugval in leden, zie verslag secretaris. 

Gelukkig zijn we bij onze uitgaven (zie lasten) binnen de begroting gebleven, 

zodat de schade meevalt. 

Dit seizoen hebben we f 594,53 meer uitgegeven dan·er binnen gekomen is. 

Onze financiële reserve bedraagt nog altijd! 4.239,43 (zie giro-en plusreke

ning), maar natuurlijk moet dit niet elk jaat gebeuren. Daarom een herziening 

van onze begroting wat de uitgaven betreft, met daarbij drie nieuwe posten, zo

dat het geheel wat overzichtelijker wordt. 

Ik denk niet dat de terugval van leden in het nieuwe seizoen doorgaat, zodat 

het volgend seizoen weer een positief saldo te zien zal zijn. Uiteraard moet 

het bestuur zorgen dat ze de uitgaven in de hand houdt en niet over de be;

grootte bedragen zal uitstijgen. 

En het zou heel mooi zijn als de leden van Caissa hun contributie op tijd 

zouden betalen en niet pas op het eind van het seizoen, zoals sommigen dat 

helaas doen. Ik heb dan meer speelruimte om mijn betalingen voor de club over 

te kunnen maken, want die heb ik elke maand en niet pas op het eind van het 

seizoen. 
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BEGROTING 1989/1990, JAARREK ENING 1989/90 en BEGROTING 1990/91 van de S.V. CAI SSA, per 31 juli 1990. Piet Jonkman 

B A T EN Begr.1989/90 Jaarr.1989/90 Begr.1990/91 

contributie 
rente 
donaties 
verkoop boekjes 
diversen 
negatief saldo 

! 14.840,- ! 
100,-

20,-
25,-

-,-
-,-

13.465,--1 ! . 
117,91 

60,50 
24,--

350,802 
594,53 

13.830,-
100,-

50,-
20,-

-,-
-,-

f 14�985,- f 14.612,74 ! 14.000,-
============ ============= ------------------------

1. Poor ledendaling minder contributieinkomsten. 
2. f 438,50 ontvangen van de KNSB voor vervoerskosten Caissa 1. 
3. Minder uitgegeven vanwege minder uitgekomen nummers. 
4. O.a. f 250,- aanschaf 5 nieuwe schaakklokken en f 92,- aan

schaf notatieformulieren. 
5. Jan.' 88 begonnen met maandelijkse afbetaling, .f 79, 92. Be

trof aankoop borden & stukken. Nog 5 maanden afbetaling. 
6. 'Hoge kosten vervoer Caissa 1 , daarom ook retourbedrag KNSB. 

BALANS S.V. CAISSA 

ACTIVA 

materiaal 
giro 
plusrekening 
vorderingen 

t 

31. 7 .1989 

3, 150,00 t 
383,96 

4.200,00 
1.010,00 

31.7.1990 

3,150,001 
1.627 ,90 
2.611,53 

945 ,oo 2 

t 8.734,96 
============ 

t 8.334,43 
============ 

LA S T EN Begr.1989/90 Jaarr.1989/90 Begr.1990/91 

zaalhuur f 
Caissanieuws 
contributie SGA 
c9mputerkosten 
aanschaffingen 
aflossing lening 
porti 
vervoerskosten 
bestuurskosten 
KNSB 
reparatie materiaal 
diversen 
Eijgenbroodtoernooi 
prijzen 
kosten jeugd 
afschrijving materiaal 

3.275,- f 
2.150,-
5,200,-

350,-
300,-
960,-
200,-
300,-

1.000,-
150,-
100,-
500,-
500,-

-,-
-,-
- . -

2.950,-- ! 
1.219,493 

5.561,53 
420,--
385, 70·4 
959,04 
152,30 
778, 7�·6 

1.202,98 7 
-,--
-,--

432,95 9 
300,--

-,--
-,--

250,--11 

3.275,-
2.000,-
5.200,-

150,-
200,-
400,-5 
175,-
300,-
650 ,-8. 
150,-
100,-
200,-10 
300,-
500 ,-
150,-
250,-

1' 1 't •; 14.985;·- "! : 14�6'12,74• f :f4 . 000 ',-
=·=========== ============= ============ 

7. O.a. f 260,- prijzen senioren, f 54,25 prijzen jeugd, 
f 104,25 aangeboden èonsumpties, f 180,- wedstrijdleider. 

8. Lager begroot, wegens opvoei�n prijzen op �parte post. 
9, O.a. f 196,50 prijzen snelschaken, f 69,05 prijzen voor 

de jeugd, f 95,04 prijzen.massakamp tegen MEMO, etc. 
10. Lager begroot, wegens opvoeren prijzen op aparte post. 
11. Jaarlijkse afschrijvingen wegens waardevermindering. 

PASSIVA 

crediteuren f 
aflossing lening 
eigen vermogen 

31. 7 .1989 

-,--
1.358,64 
7.385,32 

31. 7. 1990 

f -,--
399,60 3 

7,934,83 

f 8.734,96 t 8.334,43 
============ ========== 

1. Bedrag gelijk gebleven doordat afschrijvingen en aanschaffingen beide f 250;- bedroegen. 
2. Exclusief f 7201- dubieuze debiteuren; deze zijn inmiddels afgevoerd wegens het niet reageren op aanmaningen. 
3. Het resterende bedrag van de lening uit 1988, betrof aankoop borden & stukken. 

·p·-r- - - · t 
1 

-.J 
1 

-�=----=--=--- -� ·- --
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VERSLAG KNSB- EN SGA COMPETITIE S.V. CAISSA 

1989/1990 

van Jeroen Hoogenboom, bondswedstrijdleider 

Het afgelopen seizoen is Cais�a met 9 teams uitgekomen, Caissa 1, in de 3e 
klasse KNSB, de anderen in de:o�dèrbond SGA, waaronder één jeugdteam bestaan
de uit vier spelers. 
Het is voor ons een uitermate-succesvol seizoen g�worden; twee teams ziJn ge
promoveerd, ik moet eigenlijk zeggen drie teams, want ook het zesde is door 
een versterkte promotie binnen de SGA (wegens het opheffen van�van de 4e 
naar de Je klasse gepromoveerd (geen klok). 
Caissa 5 en Caissa 8 hingen Voortdurend tegen promotie aan, het is niet ge
lukt, beide zijn tweede geworden. 
·u vindt hieronder de teamresul taten en de persoonlijke resulaten. 

CAISSA 1 (KNSB, Je klasse) -

De eerste drie wedstrijden w�den gewonnen, waaronder 
een belangrijke overwinning, zo zou blijken, op De 
Uil met 5-3. Vervolgens speelden ze tweemaal gelijk, 
hetgeen de koppositie evenwel niet aantastte. 
De laatste vier ronden moes�en allen gewonnen wor
den om concurrent De Uil voor te blijven en pas de 
laatste wedstrijd bracht het -kampioenschap. 
Er werd acht maal een beroep gedaan op invallers, vo
rig jaar was dat nog zeventien keer. 
Topscorers: Aran Köhler (7i uit 10) en Han de l'Eclu
� {7i uit 10), Teamleider: Robbert van het Kaar. 

CAISSA 2 (promotieklasse) 
Onder de wat merkwaardige leiding van non-playing 
captain Bert Wijchgel begon C 2 met een verpletter
ende overwinning op onze vrienden De Raadsheer (8-2). 
Daarop volgde twee overwinningen & een gelijkspel, waar
na de ontmoeting met Isolani plaatsvond, het zou een 
strijd blijken te zijn om het kampioenschap. Isolani 
won met 6l-3i en liet geen punt meer liggen. 
Jammer. Maar we blijken te beschikken over een ijzer
sterk tweede tiental dat ongetwijfeld een hoopvolle 
toekomst tegemoet gaat. 
Topscorers: Errit Petersma (4t uit 6) en Manuri (4! 
uit 6). Teamleider: Bert Wijchgel, daarna Marcel 
Nielen. 

CAISSA 3 (1e klasse) 
Tja, wat moet je daar nog over zeggen? C 3 levert 
het ultime bewijs dat een combinatie van een een 
werkelijk � team en een voortreffelijke team
leider•, al tijd winnend is. Vorig jaar gepromoveerd 
naar de 1e klasse, nu in één moeite door naar de 
promotieklasse, Beide jaren ongeslagen. 
Afgebroken partijen worden uitvoerig geanalyseerd, 
de sfeer in de groep hoog gehouden en niet zelden 
verlaat het grootste deel van C 3 het clublokaal· 
niet eerder dan wanneer hét sluit , thuis zowel 
als bij de vijand. Topscorer: Henk Hofman (4 uit 4) 
en Pelle Mug (4i uit 5). Teamleider: Guido Royak
kers. 

DERDE KLASSE D -KNSB-
1. Caissa 1 9 16 48 K 
2. De Uil 9 13 40! 
3. De zwarte pion 9 11 37 
4. Voorschoten 9 9 37 
5, Nieuwendam 9 8 37 
6. De Ooievaar 9 8 32 
1. Promotie 9 7 35r 
a. Overschie 9 7 31 
9, De Schêve Toren 9 6 30 D 

10. DD 3 9 5 32 D 

Promotieklasse 
1. Isolani 1 
2. Caissa 2 
3. WGM 3 
4. Raadsheer 1 
5. DOS/NW 2 
6. MEMO 3 
7. Tal 3 
8. Yu 1 

EERSTE KLASSE B 

7 11 46 
7 10 38 
1 a 39 
7 7 351 
7 4 27 
7 3 30 D 
7 1 20tD 

1. Caissa 3 7 13 44i K 
'2. Oösten/T. 1 7 10 40 
3. Amstel 2 7 10 36i 
4. PCB 1 7 8 37 
5, Tal 4 7 6 32 
6. Dos/NW 3 7 5 321 
7. Fischer z. 7 3 31 D 
8. Maccabi 1 7 1 26iD 
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CAISSA 4 (2e klasse) 

Op papier een· behoorlijk sterk team. 
We hadden stilletjes gehoopt dat zij een kampioens
kandidaat zouden blijken te zijn. Maar al in de 
eerste wedstrijd sneuvelden zij tegen het legenda
rische VAS/ASC. Geen schande, zou je zeggen, en na 
de overwinning op ·Isolani waaide de wind weer uit 
de goede richting� In·· de derde ronde, echter" ging 
C 4 onderuit tegen Amstelveen en waren de promotie
kansen zo goed als bekeken. 
Uiteindelijk werd een 50%. score bereikt, 7 uit 7. 
Topscorer: Piet Ruhe ·(6 uit 7). 
Teamleider: Piet van Ammers. 

CA!SSA 5 (3e klasse) 

Met de beide kopmännen Joop Reiber en Bert Wijch
gel begon het vijfde met twee overwinningen. In de, 
derde ronde liepen ze Grasmat tegen het lijf en 
vonden hun Waterloo" ze verloren met 51-41. De hoop 
veerde weer op t�o nze vervolgende 3 wedstrijden 
achtereen wonnen, met veelbelovende cijfers. 
De laatste ronde �ol het er om gaan: de koplopers 
PCB 2 en Caissa 5 speelden tegen elkaar. Oef, dat 
viel niet mee, ze_kregen klop met maar liefst 8-2! 
De kopmannen Reiber en Wijchgel bezweken onder de 
druk; beiden een-nul. 
Maar toch: goed gedaan allemaalt Volgend jaar? 
Topscorer: Piet Jonkman (5 uit 5!). 
Teamleider: Harry Cornelissen. 

CAISSA 6 (4e klasse) 

Alweer zo'n geval! Het zesde kende de rommeligste 
start van alle teams, er waren eigenlijk niet vol
doende spelers en er moest aan de lopende band in
gevallen worden. Toen begon die start maar liefst 
met een 7-1 overwinning op Es '80, waarna er met 
behulp van die invallers nog drie overwinningen 
volgden! . 
Maar dan, helaas9 het verlies tegen TOZ en de 
kampioenskansen waren verkeken. Maar niet de pro
motiekansen! Door het wegvallen van de vereniging 
1Yu1 geldt dit jaar voor sommige teams die als 
tweede zijn geëindigd alsnog een promotie en het 
zesde hoort daarbij! Een betere beloning voor 
het harde werken lijkt in dit geval niet denkbaar. 
Topscorer: Ronald Hoedt (4 uit 4). 
Teamleider: Rene van Batenburi 

CAISSA 7 l4e klasse) 

Een leuk team! Opgericht uit bijna louter debu
tanten, die zich binnen opmerkelijke korte tijd 
als een gesmeerd lopend team ontpopten. Het was 
het team waarnaar ik, in de goede zin des woords, 
het minst omkijken had. 
Henry Verdenk, die tot zijn schrik tot teamleider 
werd benoemd kreeg van zijn team alle steun die 
maar denkbaar was. De eerste wedstrijd was nog 
even wennen, de volgende werd al direct gewonnen. 
Een eervolle 3e plaats werd tenslotte veroverd. 
Topscorer:Fred van Gunst (5 uit 7). 
Teamleider: Henry Verdenk. 

TWEEDE KLASSE A 

1. Amstelveen 5 
2. VAS/ASC 2 
3. Isolani 2 
4. Probleem 2 
5, Caissa 4 
6. Almere 2 
7. Tal 5 
8. Oosten/T. 2 

DERDE KLASSE A 
1. ·pee 2 
2. Caissa 5 
3 • .  Amroba 3 
4. WGH 6 
5, Grasmat 2 
6. Probleem 5 
7, VKVC 2 
8. Amstel 4 

VIERDE KLASSE C 
1. TOZ 2 
2. Caissa 6 
3. Pegasus 3 
4. OOI 2 
5, VKVC 3 
6. Raadsheer 6 
1. Es 180 5 

VIERDE KLASSE B 

1. FSCRB 1 
2. DCG 4 
3. Caissa 7 
4. Oosten/T. 3 
5. Chesspot 1 
6. Chaturanga 2 
7, Probleem 6 
8. Abcoude 3 

7 12 38 K 
7 10 381 
1 9 381 
1 8 38 
7 ·7 36i 
1 5 31 
7 3 29 
1 2 30i D 

7 14 48t K 
7 10 43 
7 .8 34 
7 7 35 
7 5 321 
7 5 30! 
7 5 29! 
7 2 27 K 

6 12 31i K 
6 10 29 
6 6 241 
6 6 231 
6 4 241 
6 2 20 
6 2 15 

7 13 421 K 
7 10 35 
7 9 30 
1 8 28t 
1 4 24 
7 4 23 
7 4 201 
7 4 20 D 



CAISSA 8 (5e klasse) 
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Evenals vorig jaar een merkwaardig team, gedra
peerd rond Frans Oranje. 
Wat vorig jaar niet gelukt was, zou dan dit 
jaar gebeuren. En daar zag het na de eerste 
vijf overwinningen ook wel naar uit en we had
den de klok die elke kampioen voor de club naar 
binnen haalt, eigenlijk al geteld. 
Maar TOZ dacht daar blijkbaar al net zo over? 
Wat zich daar: in ·de 5e klasse allemaal afspeelt 
zal altijd wel een mysterie blijven, maar een 
feit is dat Van de Woestijne niet verder dan 
remise kwam en Van Wingerden eenvoudig verloor! 
Topscorer: Frans Oranje 5i uit 6; én t�amleruder. 

CAISSA 1 (aspirantenklasse) 

Hier weet ik niet veel over te melden, u kunt 
een en ander waarschijnlijk nalezen in het ver
slag van Fra�s Oranje over de jeugd. 
Een derde plaats lijkt mij niet slecht voor 
een beginnen9 jeugdteam. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

VIJFDE KLASSE 

TOZ 3 6 11 35g K 
Caissa 8 6 10 31 
Amsteltrn 2 6 8 26! 
Probleem 8 6 6 23 
Pion 5 6 4 2n 
Rosse 2 6 2 16 
Chesspot 3 6 1 14! 

ASPIRANTEN KLASSE 3B 

1. Chaturanga 3 6 11 20 K 
2. AiDîere a 6 10 18 
3. Caissa 1 6 6 11 
4. Probleem 4 6 5 11 
5. Amstelveen 5 6 5 11 
6. Oosten/T. 3 6 5 101 
7, Chesspot 6 0 21 

Tot zover de_ teams. Rest mij nog de teamleiders hartelijk te bedanken voor 
het werk dat -zij gedaan hebben, en de verslagen die zij inleverden. 
Caissa 8 heeft haar laatste kans gehad, we heffen het gewoon op. Gezien de 
problemen die dit jaar met het zesde ontstonden en het eindeloze gebel om 
invallers te charteren, leek het ons beter om het volg�nd jaar met .7 teams 
uit te komen. 

Tenslotte nog de •persoonlijke resultaten van spelers die tenminste vier 
partijen in de externe competitie gespeeld hebben, invalbeurten tellen 
mee. De PETERSM A-b e k e r  die uitgereikt wordt aan de speler met het beste 
externe resultaat over tenminste 6 partijen wordt dit jaar aan niemand min
der dan Piet Jonkman uitgereikt. De tweede plaats bezet Henk Hofman. 

1. Piet Jonkman C5 7 uit 7 100% 
Henk hofman C3 4 uit 4 100% 

3. Frans Oranje C8 5i uit 6 92% 
4. Pelle Mug C3 4! uit 5 90% 

Ronald Hoedt C6 4i uit 5 90% 

6. Piet Ruhe C4 6 uit 7 86% 
Hans de Heer C6 6 uit 7 86% 

8. Radboud Winkels C8 n uit 9 83% 
9. Frans Roes C3 5! uit 7 79% 

Geert Dekker C6 5! uit 7 79% 
11 • Aran Köhler C1 n uit 10 75% 

Han de l'Ecluse C1 n uit 10 75% 
Errit Petersma C2 4! uit 6 75% 
Manuri C2 4! uit 6 75% 
Bart de Wilde C5 4! uit 6 75% 
Paul Swirc C8 4! uit 6 75% 
Wam Cornelissen C5 3 uit 4 75% 
Joost van Steenis C2 3 uit 4 75% 
Sjoerd de Vos C2 3 uit 4 75% 
Edwin de Beurs CB 3 uit 4 75% 



-11-

21. Martin Nieuwenhuis C2 5 uit 7 71 % 
"Alajo Vlug C3 5 uit 7 71% 
Fred van Gunst C7 5 uit 7 71% 

24. Daan Smit C1 7 1.1:ilit 10 70% 
Dick Paulis C4 7 uit 10 70% 
Martin Nusink C2 3� uit 5 703 

27. Marcel Nielen C2 5� uit s 693 
John Könst C7 5i uit s 69% 

29. Rik Lith C1 6 uit 9 67"/o 
", 

Hans Uiterwijk C3 4 uit 6 67"/o 
Joop Reillber C5 4 uit 6 67% 
Bert Wijchgel C5 4 uit 6 67% 

33. Jaap van oosten C3 4i uit 7 64% 
Stefan Steemers C4 4! Uit 7 64% 

35. Michel Kahn C1 2l uit 4 63% 
36. Maurice Aué C8 5l uit 9 613 
37. Robbert van het Kaar C1 6 uit 10. 60% 

Allard Troost C5 6 uit 10 603 
Diederik van Rappard C2 3 uit 5 60% 
Jan Léijen C2 3 uit 5 60% 
Frits Michel C6 3 uit 5 60% 
Luc Verstraeten C6 3 uit 5 60% 

43. Hans de Jong C7 3� uit 6. 5S% 
44. Micha Leuw C2 4 uit 7 57% 

Peter Hofman C3 4 uit 7 57% 
A. Neidig C5 4 ·uit 7 57% 

47. Henry Verdenk C7 5 uit 9 56"/o 
fi8 0 Rob Wildschut C1 4 uit s 50% 

Robert Jan Schaper C3 4 uit. s 50% 
Kees Sterrenburg C1 3i uit 7 50% 
Gerard Sanderse C2 3l uit 7 50% 
Jan Smit C3 3� uit 7 50% 
Elwin Osterwald C4 3� uit 7 50% 
Mark Ligtenstein e1 2l uit 5 50% 

55 0 Herman Wouterse C7 3l uit 8 44% 
Johan van der Klauw es 3� uit s 44% 

57. André Bach C3 3 uit 7 43% 
Piet van Ammers C4 3 uit 7 43% 
Peter de Casparis C4 3 uit 7 433 
Peter Rijke es 3 uit 7 43% 

61. Leo Ooméns e5 2 uit 5 40% 
62. Tom Prent e4 H uit 4 3S°lo 

Hans Kuyper e4 2l uit 7 3S% 
64. René van Batenburg e6 H uit 5 30% 
65. Ed Leuw C4 2 uit 7 29% 
66. Harry eornelissen es H uit 6 25% 

(\ 

De Jeugd in 1989/90 Frans Oranje 
Il 

De adspiranten van Caïssa hebben in het aTgelopen seizoen weer 
megedaan aan de kompetitie van de SGA met één viertal en 
�isselend succes in de 3e klasse <Adspirilnten>. Uit het verslag 
van de secretaris valt op te maken, dat het ledental van de jeugd 
tamelijk wisselend is geweest. We wachten aT, hoe zich dat het 
komende seizoen zal ontwikkelen. 
Bij de scholing en examens wordt meer en meer overgegaan op de 
methode Brunia-v.Wijgerden. In een vijftal stappen, uitgaand van 
een steeds breder referentiekader, en een in moeilijkheidsgraad 
oplopende le5�enrmeks, wordt de jeugd het schaken bijgebracht. 
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Daarbij wordt veel gebruik gemaakt van opgaven via diagrammen op 
werkbladen. 
Caïssa-jeugd gaat dit najaar aan de 3e stap beginnen. 
Daarnaast zal wederom met een viertal worden deelgenomen aan de 
jeugdkompetitie van de SGA. Ook zal worden getracht meer deel te 
;aan nemen aan de verschillende leeftijdsklasse kompetities. Het 
afgelopen jaar bracht onverwachts de deelname aan de kompetitie 
tet 20 jaar eclatant succes. Het deelnemen aan toernooien door de 
adspiranten zal worden gestimuleerd. 
Het blijft verder uitermate belangrijk, dat leden van onze 

.vereniging zich willen blijven inzetten bij bovengenoemde 
activiteiten. 
In de interne kompetitie van de jeugd werd Emiel Eymael kampioen, 
die daarmee Arjan de Jongh onttroonde. 
In het oude systeem haalde Arjan zijn Koningsdiploma. 
De eerste stap werd afgelegd door MatthiJs RiJpma, Bart Truijens, 
Niels de Nooyer, Isheen Fransz en Justin Veenstra. 
De jeugd begint weer op 1 1  september als ook de winterkompetitie 
van de vereniging zijn le ronde heeft • 

.NAAM 

P. T"M". van Am:riers 
A" B ach 
J. Balk 
H.P. de C asp aris 
HoA.M. Corn.elissen. 
W"A"M. Com.elissen. 
G. Dekker 
J.G.A"M. Dirks 
J.J. de L' Ecluse 
F. Goudswaard 
P".B". Gould 
M" Grimminck 
J"Co Gijsbera 
H" de Heer 
R" Hoedt 
H. Ho:fman 
P.s. Hofman 
J. C" Hoogenboom. 
G •. T.P. Jonkman 
R.H. �an het Kaar 
D" Kamphuis 
R. Kikkert 
M. Klijnkramer 
A. Knop 
A. Köhler 
H.J" Kuyper 
J" Leijen. 
E". Leuw 
M"M" Leuw 
Me Ligtenstein 
R.C. Lith 
H".J ... Louiszoon 
B • .P. Manuri 
P" Mug 
A. Neidig 
Mo.Co Nielen. 
M. Niewehuis 
G o.M. Nusink 
A. Nusink 
L. Oomens 
.J.,. v:an. Oosten. 

rating 9/89 
1576 75 
1796 73 

1837 & 15 
1593 & 12 
1623 & 12 
1671 & 23 •, 

1733 6 & 
1991 65 
1319 & . 6 -
1639 77 & 
1554 & 6 
1660 54 
1771 & 20 

2000 & 6 
1868 57 
1595 ?9 

2112 15 & 
1928 17 & 
1910 27 -
1352 75 
1591 & 8 --
2151 13 & 
1501 26 
1937 27 
1695 45 
1986 20 & 
1409 25' 
2121 8 & 
1404 50 
1885 36 
1712 & 23 
1509 37 & 
2048 23 & 
1785 76 
1801 25 
1854 54 
1623 & 12 
1696 73 

r ating 18-4-1990 
1576. 75 -
1796 73 -
1970 16 & 
1758 & 21 
1593 & 12 -
1681 & 17 
1671 & 23 -
1731 . 24 & 
2006 'l'l 
1319 & 6 -
1659 11 & 
1624 & 12 
166.0 54 -
1771 & 20 -
1728 & 7 
2000 & 6 -
1864 62 
15?1 3 & 
1789 & 10 
2138 12 & 
1916 20 & 
1922 36 
1312 25 & 
1591 & 8 -
2199 19 & 
1529 41 
1937 27 -
1713 63 
1995 20 & 
1409 25 -
2128 6 & 

. 13'70 55 
1885 36 -
1712 & 23 -
1419 . 27 & 
2045 7 & 
1820 7 & 
1801 25 -
1854 54 -
1623 & 12 -
1?09 78 
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1 
L 

F .q.: Oranje 
E. Osterwald 
D. Paulis 
E.J •. Petersma 
J. T "M. Pot tera 
T. Prent · 

J •. v •. Pijpers 
D. v.an Rappard · 

F..L •. Roes 
R •. Roos 
Go Roya.kkers 
P. Ruhe 
G. Sanderse 
R.J. Schaper 
n.w. Smit 
J.A" Smit 
J .M. Starreveld 
H. v.an. Steden 
S"A •. Steemers 
J •. v.an Steenis 
K ... Sterrenburg_ 

A. 'l'attj,e . 
C.A". Troost 
J •. G •. Ui terwijk 
E. Verlinde 
A.J. Vlug 
s. de Vos 
F. de Vree ze 
H. W ijchel 
Bo de Wilde 
R..M. Wildschut 
A •. v.an. de Woestijne 
W.J . M . Zon.jee 

Toelichting. 
1" De Naam" 
2. Rating. 9/89 

- 1 3-

1585 29 
1605 38 
1821 57 
1790 48 
1656 81 & 
1617 75 
1909 & 24 
1765 38 
1777 35 
1822 & 19 
2089 8 & 
1818 & 9 
1812 31 & 
1955 55 
2132 37 & 

1531 & 21 
1498 & 7 -
1439 & 12 

1958 24 & 
1594 & 6 

1860 & 20 
1524 59 
1782 27 
2012 30 -
1580 33 
l812 25 � 

1421 & 12 
1947 53 
1818 41 
1685 73 

1633 
1853 
1854 
1790 
1553 
1594 
1909 & 
1848 
17'17 
1846 & 
2077 
1786 & 
1812 
1955 
2137 
1722 
1531 & 
1498 & 
1439 & 
2043 
1915 
1594 & 
1424 & 
1860 & 
1524 
1782 
2012 
1574 
1812 
1421 & 
1918 
1818 
1626 

38 
64 
62 
48 -
32 & 

7 & 
24 -
58 
35 -
15 
11 & 
15 

0 -
60 
17 & 
60 -
21 -

7 -
12 -

6 & 
11 & 

6 -
12 
20 -
59 -
27 -
30 -
39 
25 -
12 -
59 
41 -
21 & 

Kolom. 
Kolom. 
Kolom 3e. Bij een aantal spelers is acht.er de rating, een asterisk (&) 

geplaats ... Dit betekent dat de rating, niet betrouwbaar geacht 
wordt, .. om.dat hij gebaseerd is op te weinig (minder dan. 25) 
partijen. Spelers, die minder dan 6 partijen achter hun naam.. 
hebben staan.,· zijn in deze lijst niet opgenomen •. 

Kolom. 4. Aantal partijen. · 

Kolom. 5. Bij, de ac�ieve spelers is dit getal van een asterisk (&) 
voorzien.. Bij spelers die dit jaar geen voor de rating v.er
werkte partijen hebben gespe.eld, is het getal voorzien. van.. 
een minteken. ( - ) · 

Kolom 
Kolom 
Kolom 
Kolom 

6. Rating. tot 18-4-1.990 
7 •. Zie kolom drie •. 
80 Aantal partijen. 
9" Zie kolom. vijf .• 

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

secretaris Caissa, 
Piet jonkman 

- ----- -- - ---- - ------- --------- ---



R
obert Fischer heeft altijd 

. grote lief de voor . de 
schaak�escbiedenis ge

had. Toen hij m 1975 tegen Kar
pov om het wereldkampioen
schap zou S{'elen eiste hij dat de 
match om tien winstpartijen zou 
gaan. De reden was dat het in de 
vorige eeuw ook een paar keer zo 
gedaan was. De match ging niet 
door omdat Fischer wilde dat de 
uitdager alleen wereldkampioen 
zou worden als die met minstens 

. twee punten verschil won. Ook 
op grond van historische prece
denten. De wereldschaakbond 
kon zijn lief de voor het verleden 
niet delen. 
Ongeveer tien jaar geleden lo
geerde Fischer bij de Canadees
Amerikaanse · grootmeester Biyi
asis. Hij stond onverwacht voor 
de deur en vroeg of hij binnen 
mocht. Biyiasis zag het als een 
buitenkansje. Hij hoopte met Fi
scher moderne openingen te be
·studeren, maar die had het boek 
van Gottschall over Adolf An
derssen meegenomen en wilde ei
geQlijk alleen die l 9de-eeuwse 
partijen analyseren. Na een paar 
maanden verdween hij even on
verwacht als hij gekomen was. 
Ik ben zelf ook eens een paar da- · 

gen opgetrokken met Fischer. 
We analxseerden wat recente 
partijen. (Leuk om die laatste zin 
op te schrijven. Zoals de muis 
die met de olifant over de brug 
liep en zei: wat stampen we lek
ker.) Vaker hadden we het over. 
de oude meesters, Morphy, Stei
nitz, Staunton. 
Een paar weken geleden was Fi
scher weer eens uit zijn schuil
plaats gekomen. Hij sprak met 
schaakorganisator Dessel Kok, 
met Spasski en met· Timman. 
Het onderwerp waar hij het liefst 
over wilde praten was de schaak
klok waar hij patent op had aan
gevraagd. 
De klok van Fischer is beschre
ven in de Engelse krant The In
dependent. Het is een moderne 
digitale klok. Hij heeft een ei
gentijds snufje: een synthetische 
computerstem die de zetten telt. 
Toch heeft Fischer zich ook bij 
het ontwerpen van zijn schaak
klok weer' laten inspireren door 
zij� geliefde 19de eeuw. 
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De schaakklok stamt uit het eind 
van de vorige eeuw. De vlag 
werd pas in de twintigste eeuw 
algemeen gebruikelijk. Men wist 
in het begin niet goed wat men 
er mee aan moest.· De klok was 
bedoeld om te verhinderen dat 
schakers urenlang zaten te suffen 
zonder een iet te doen. Niet om 
ze te straffen als ze een séconde 
teveel hadden gebruikt. Wat 
voor straf moest er staan op het 
vallen van de vlag? Een boete. 
Zo werd het vaak gedaan, maar 
bevredigend was dat niet. Op 
den duur werd de moderne straf 
ingevoerd. Tijdsoverschrijding = 
partij verloren. Sindsdien kennen 
we de tijdnoodspektakels waarin 
de vrucht van uren denken in se
conden wordt vergooid. Een aan
fluiting voor het schaakspel, 
wordt wel eens gezegd. Het was 
in ieder· geval nooit zo bedoeld 
door de uitvinders van de schaak· 
klok. 
De klok van Fischer moet de 
20ste-eeuwse tijdnoodpaniek uit
bannen. Aan het begin van de 
partij heeft de speler een redelij
ke bedenktijd, laten we zeggen 
een uur. Bij iedere zet die hij 
doet krijgt hij wat tijd erbij, 
twee minuten bijvoorbeeld. Zo 
verloopt een partij van 40 zetten 
iets trager dan nu, ·maar bij lan· 
gere partijen wordt dat weer in-

. gehaald. De yerschrikkelijke tijd
nood bestaat niet meer. De spe
ler .heeft .altijd minstens twee mi
nuten voor een zet. 
De klok van Fischer lijkt op hei 
eerste gezicht het ei van Colum
bus, maar de tijd die de speler : 
aan het eind van de partij heeft ; . 

. gewonnen is natuurlijk niet gratis 
geweest. Hij is bij hem wegge
haald in een eerdere fase van de 
partij. Fischers klok tast .een vrij-· 
beid aan: de vrijheid om in het 
middenspel een uur uit te trek· · 

ken om het juiste plan te vinden.' 
Qe krankzinnige tijdnoodsrcia
list wordt tegen zichzei be
schermd en gedwongen zijn tijd · 

. gelijkmatig in te delen. . 
Vreemd dat juist Fischer deze 
nieuwe klok heeft bedacht. Zijn · 

idee�n over �ens en maatschap-

pij zijn �tijd van het �oort ge
weest waarvoor de Amerikanen 
de uitdrukking hebben: hij staat 
rechts van Dzjengiz Khal). Van 
de karakterbedervende verwen- . 
nerij van de verzorgingsstaat 
moest hij nooit iets hebben. Ab
solute vrijheid, met het mes tus
sen de tanden, dat had zijn .de� 
vies kunnen zijn. Nu heeft hij 
een klok ontworpen die de scha
ker dwingt om m de eerste fase 
van de partij een groot deel van 
zijn tijd in te leveren. Aan het 
eind wordt de · gespaarde tijd 
door de klok in kleine brokjes 
van twee minuten weer 'terugge
geven, als een staatspensioentje. 
De klok maakt dat de schaker 
nooit een schrijnend gebrek aan 
tijd heeft, maar ook nooit een 
overvloed. Het woord zou Fi
scher als een obscene vloek in de 
oren klinken, maar het kan niet 
vermeden worden: hij heeft een 
socialistische klok uitgevonden .. 
Hij is de .oude niet meer. . . 

· 


