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COLOFON 

Caissanieuws is het club
blad van de schaakvereni
ging Caissa, anno 1 mei 
1951. 
Caissanieuws verschijnt 
zes maal per jaar. 

clublokaal 

Oranjehuis , 
Van Ostadestraat 153 
Amsterdam, oud-zuid 
tel. 662 39 17 
clubavond: dinsdag 

Voorzitter 

Robbert van het Kaar 
Van Reigersbergenstraat 706 
105 2 WK Amsterdam ( 682 25 86) 
Wedstrijdleider interne 

Frans Oranje 
Oudezijds Voorburgwal 109c 
1012 EN Amsterdam 
tel. 627 70 17 
Wedstrijdleider externe 

Jeroen Hoogenboom 
Rustenburgerstraat 153-2 
1073 EX Amsterdam 
tel. 664 13 57 
Secretaris/penningmeester 

Piet Jonlanan 
Rozengracht 168a 
1016 NK Amsterdam. 
tel. 627 87 43 
postgiro: 460 2 8  82 

redactie 

tnv S.V. Caïssa 
Amsterdam 

Jeroen Hoogenboom 
Jaap van Oosten 

redactieadres 

Rustenburgerstraat 153-2 
1073 EX. Amsterdam 
tel. 664 13 57 
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REDACTIONEEL 25- 8-'91 

Het augustusnummer, vlak voor de ledenvergadering, 
bevat als vanouds veel cijfermateriaal, en jaarver
slagen van het bestuur. 
Nu 11Caissanieuws11, voor het eerst in de geschiedenis 
van de club, op de agenda van de ledenvergadering 
prijkt, blikt ook de redactie even terug. 
CN kwam het afgelopen seizoen vijf maal uit, een ver
betering (met 25%!) ten opzichte van de vier nummers 
in '89-'90, maar we moeten natuurlijk naar de zes 
afleveringen die het Colofon claimt. Laten we niet ho
pen dat "kwaliteit en frequentie omgekeerd evenredig" 
zullen zijn, zoals Robbert van het Kaar vreesde in 
zijn 'terugblik' in CN 317 (aug. '90). En reken maar, 
dat we in de bus gaan blazen, met het komende jubile-
urn! 
Zoals uit de opeenvolgende Colofons valt op te maken 
is de redactie het afgelopen jaar 4 keer van samen
stelling veranderd. Ook blijkt de groep "vaste mede
werkers" ieder nummer te wisselen; hier moesten we 
eens mee ophouden. We hopen niet, dat de vaste mede
werkers zich gegriefd voelen nu we het kopje maar 
weglaten. 
De bijdragen van Rob van Gompel hebben zowel in het 
clubblad als in het rookhalletje en de kroeg, voor 
de nodige discussies en leven in de brouwerij ge
zorgd. 
De laatste twee keer hebben we de "rondeverslagen" 
niet in het blad opgenomen. We vragen ons af, hoe
veel belang de leden aan die complete uitslagen van 
de interne competitie (twee pagina's per nummer) 
hechten; misschien kan de vergadering zich hieróver 
uitspreken? 
Gelukkig valt er ook voor schakers nog iets te le
zen in dit nummer: verslagen van het toernooi in 
Gent van deze zomer, en een college van Professor 
Van Hulst, die ingaat op het interview met Lilien
thal, dat wij in het vorige nummer overnamen van 
Vrij Nederland. U kunt een stukje Hooggeleerde lin
kerpink winnen; lees maar! 
Rest ons, de aankondigingen van het aanstaande 
EIJGENBROOD-toernooi en het KNOKSCHAAK-toernooi 
warm in Uw aandacht aan te bevelen. 

(redactie) 

P. S. Een verslag over de gang van zaken in de in
terne competitie ontbreekt; competitieleider 
Frans Oranje neemt afscheid en zal mondeling ver
slag doen op de ledenvergadering. 

In de wandelgangen heeft ons echter het schanda
lige gerucht bereikt, dat Guido Royakkers ernstig 
benadeeld is doordat R. van het Kaar zijn vaste 
secondant had uitgeleend aan Aran Köhler� 
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BESTUURSMEDEDELINGEN 

Op 30 juni 1 991 is op 90-jarige leeft ijd de heer J. de Jong overleden. De heer 
de Jong was vanaf het begin lid van Caissa, dus 40 jaar lang. Namens het 
bestuur was Jeroen Hoogenboom bij de uit vaartmis aanwezig. Bij de begrafenis 
was de heer Van Hulst aanwezig. 

Me dedelingen van penningmeester Piet.Jonkman: 

Beste Caissaleden, zoals u reeds via de media hebt kunnen vernemen, gaat de 
Postbank en andere banken een tariefsysteem berekenen voor bijschrijving van 
acceptgiro's en automatische incasso's. 
Dit gaat Caissa in· de :t oekomst geld kosten. Deze regel gaat officieel in per 
1 juli 1 992, de Post bank is met proefdraaien begonn�n op 1 juli 1 991 . Caissa 
heeft voor dit seizoen nog een vrije voet van f 1 .800, 00, hetgeen dus' inhoudt 
dat seizoen 1 991 /92 t ot 1 juli 1 992 nog kosteloos is. 
Nu deze regel ingevoerd is wil ik ook de betalingsgewoonte wat veranderen, bij 
Caissa. Als het mogelijk is wil ik de contributiegelden zoveel mogelijk op de 
club afhandelen. Daarom zal ik elke clubavond om 1 9.1 5 uur aanwezig zijn, dit 
met het doel de kosten van de club t e  drukken, m.a.w. kont ante bet aling scheelt 
ons nu geld. Als u wat krap bij kas bent mag u ook per maand betalen. Maar het 
liefst natuurlijk per half jaar of alles ineens, dat is uiteraard het mooiste 
voor een penningmeester en het scheelt administratief werk. 

Belangrijk: Vanaf nu gaat de penningmeester een strikter beleid voeren t en aan
zien van het innen van de contributie. Caissa derft jaarlijks rond 
f 1 .000, - aan contributie-inkomsten en ondervindt t evens last van. 
late bet alers vanwege onze regelmat ige financiële verplicht ingen 
a:ar:lde SGA en de KNSB. 
Daarom hebben we besloten dat leden, die op 31 januari nog niets 
betaald hebben en niet hepben gereageerd op een.aanmaning, van de 
ledenlijst zullen worden afgevoerd. 
Men mag dus maximaal een half jaar (1 augustus - 31 januari) con
t ribut ieachterstand hebben. Gelukkig zijn de meest e leden van Caissa 
goede en regelmatige betalers. En nat uurlijk kan er altijd gepraat 
worden wanneer men financieel wat moeilijk zit , enig uitstel is 
nat uurlijk mogelijk. We zouden in zo'n geval in ieder geval aan
raden gebruik te maken van de mogelijkheid f 1 0, - per maand t e  
voldoen. 

VAN DE SECRETARIS Piet Jonkman 

-Welkom worden geheten: Pieter Allaart , Floris Ten Have, Gerard Rill. 

-Van nevenlid naar hoofdlid: Niek Narings, Jaap Spreeuw, Willem-Jan Fokkink, 
Mirjam Klijnkramer. 

-bedankt hebben: Frans Smit , 
Cees de Jong. 

,, Guido Royakkeers, E. Schouren, 

-afgevoerd zijn: Joop Reiber, P. Chrissostomidis. 

AGE NDA 

27 augustus dinsdag laatst e ronde zomercomp. 
3 september dinsdag LEDENVERGADERING 

1 0  september dinsdag 1 e  ronde wintercompet it ie 
1 7 september dinsdag 2e ronde 
21 september zat erdag HMC lDen Bosch) - Caissa 1 

Voorschoten - Caissa 2 
24 september dinsdag 3e ronde wint ercompet it ie 

27-28-29 september vr./za. /zo. EIJGENBROODTOERNOOI 

(1 9 oktober zaterdag KNOKSCHAAK/LUSTRUMTOERNOOI 

" - ·--,..,,_---�---�----, ""- ·- ·- --.-·'. 
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AGENDA JAARVERGADERING S.V. CAISSA, dinsdag 3 september 1991. 

1. opening 

2. notulen jaarvergadering 1990 (Cn. 318, pag 5 en 6) 

3. verslag wedstrijdleider interne 

4. verslag wedstrijdleider externe 

5. verslag secretaris 

6. verslag penningmeester 

7. verslag controlecommissie 

8. décharge penningmeester 

9. verslag jeugdcommissaris 

10. begroting 1991/1992 

11. benoeming kascontrolecommissie 

12. prijsuitreiking competitie 1990/91 

13. voorstel deelname SGA 1991/1992 

14. Caissanieuws (zie toelichting hieronder) 

15. bestuursverkiezing. Herkiesbaar zijn: 
-Robbert van het Kaar - voorzitter 
-Kees Sterrenburg vice-voorzitter 
-Stefan Steemers - materiaalcommissaris 
-Piet Jonkman - secretaris/penningmeester 
-Jeroen Hoogenboom - wedstrijdleider externe 

-John Könst 
-Frans Oranje 

Verkiesbaar zijn: 

- wedstrijdleider interne 
- jeugdcommissaris 

16. 40-jarig bestaan Caissa 

17. rondvraag 

18. sluiting 

Toelichting bij het agendapunt 'Caissanieuws'. Jaap van Oosten 

Het bestuur heeft het punt 'Caissanieuws' op de agenda geplaatst. Leden die hun mening 
willen geven over het reilen en zeilen van Cn. krijgen hiertoe de gelegenheid. (Laten 
we, om oeverloze discussies te vermijden, in het algemeen praten en niet over elk 
afzonderlijk artikeltje.) 
Rob van Gompel heeft zijn frustraties over en. omstandig uiteengezet in de rubriek 
1analyseuren' van en. 321, culminerend in een motie voor deze vergadering die luidt 
aldus: "In het belang van de schaakvereniging eaissa en (het niveau) van haar club-

blad, dient Jeroen Hoogenbuom met onmiddelijke ingang af te treden als hoofd
redacteur van eaissanieuws, en te worden opgevolgd door één of meerdere 
leden die het vertrouwen van de vergadering hebben" 

Het nogal persoonlijk karakter van deze motie leidde tot overleg met Van Gompel. Uit 
de statuten blijkt tevens dat over moties die een persoon betreffen schriftelijk ge
stemd moet worden, een omslachtige procedure. Genoemd overleg heeft geleid tot de 
volgende verklaring vàn Rob van Gompel: 

"Als men tegen een boom rijdt is men .. aanvankelijk geneigd het obstakel om te 
hakken. Jeroen Hoogenboom doet evenwel op zijn manier werkelijk zijn best en 
is natuurlijk onmisbaar voor eaissanieuws. 

' 

Aangezien Robbert van het Kaar mij duidelijk maakt dat een en ander de ver
gadering een tijdrovende procedure bespaart, trek ik mijn voorstel uit Cn. 321 
hierbij in11• 

-- __ ___., 
' 
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BEGROTING 1990/1991, JAARREKENING 1990/91 en BEGROTING 1991/92 van de S.V. CAISSA, per 31 juli 1990. Piet Jonkman 

B ATEN 

contributie 
Rente 
donaties 

. verkoop boekjes 
nieuw materiaal 
diversen 
negatief saldo 

Begr.1990/91 Jaarr.1990/91 Begr.1991/92 

f 13.830,- f 
100,-

50,-
20,-

-,-
-. -
-,-

13.894,14 f 
167,91 
186,98 

33,00 
150,00· 1 
127 ,50 2 

-. -

13.930,-
150,-

50,-
20,-

-,-
-,-

2.360,-

! 14.000,- f 14.559,53 f 16.510,00 
=======:===== ---------------------- ============= 

LASTEN Begr.1990/91 Jaarr.1990/91 Begr.1991/92 

zaalhuur f 
Caissanieuws 
contributie SGA 
computerkosten 
aanschaffingen 
aflossing lening 
porti 
vervoerskosten 
bestuurskosten 
KNSB competitie 
reparatie materiaal 
diversen 
Eijgenbroodtoernooi 
prijzen 
jeugdonkosten 
afschrijving materiaal 
dubieuze debiteuren 
40 jaar Caissa 
positief saldo 

f 

3.275,- ! 
2.000,-
5.200,-

150,-
200,-
400,-
175,-
300,-
650,-
150,-
100,-
200,-
300,-
500,-
150,-
250,-

-,-
-,-
-,-

14.000,- ! 

3.275,00 f 
1.855,44 
5.232,95 

150,00 
41,80 

399,60 
71,50 

103,00 
649,25 
611,50 J 

5,00 
-,--

300,00 
493,52 
488,00 � 
250,00 
204,75 

-,-
428,22 

3.225,00 
2.000,00 
5,300,00 

150,00 
150,00 

-,--
125 ,00 
300,00 
650,00 
650,00 
100,00 
100,00 
300,00 
500,00 
150,00 
250,00 
200,00 

2.360,00 
-,--

14.559,53 ! 16.510,00 
============ -------------------------- ------------------------

1. Met ingang van de vorige jaarrekening is de post afschrijvingen opgenomen. Caissa 'krijgt' echter ook materiaal, bijvoor-
beeld wanneer een team kampioen wordt, we winnen daar een Gardeklok mee. Dit dient onder de post BATEN te worden gebracht. 

2. In de psot is opgenomen de verkoop van oud materiaal, alsmede f 80,- reclame.inkomsten van Caissanieuws. 
3. De inschr-ijfgelden voor de KNSB�competitie zijn fors ge�tegen, inmiddels is ook Caissa 2 in de KNSB-competitie beland. 
4. Het afgelopen seizoen is lesmateriaal voor twee á drie seizoenen aangeschaft. 

BALANS S.V. CAISSA 

ACTIVA 

materiaal 
giro 
plusrekening 
vorderingen 

f 

f 

31.07 .1990 

3.150,00 
1.627 ,90 
2.611,53 

945,00 

8.334,43 
--------------------------

! 

31.07. 1991 

3.050,00 
986,79 

4.775,73 
570,00 

! . 9.382,52 
--------------------------

31.07 .1990 31.07 .1991 

PASSIVA 

crediteuren f -,-- f 990, 12 
aflossing lening 399,60 -,--
eigen vermogen 7.934,83 8.392,40 

f 8.334,43 f 9.382,52 
::1;:'::::====== -------------------- ----
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JAARVERSLAG SECRETARIS PIET JONKMAN. SEIZOEN 1990/1991 

Het bestuur van SV Caissa heeft dit seizoen vijf bestuursvergade
ringen gehad. Dat is weinig, een teken dat er geen grote bestuur
lijke problemen waren. Zoals gebruikelijk zijn er per seizoen 
twee vergaderingen van de S.G.A. bond waar bestuursieden van 
schaakverenigingen aanwezig mogen zijn. Op deze vergaderingen was 
Caissa natuurlijk ook vertegenwoordig door enkele leden.uit het 
bestuur. Tijdens de le vergadering was het belangrijkste wat de 
S.G.A. voorstelde een forse contributieverhoging naar de club's 
van enkele guldens per lid. Deze verhoging heeft het niet gehaald 
maar een 2e voorstel met een gehalveerde verhoging wel. Tijdens 
de 2e vergadering was er weer een contributieverhoging die werd 
met bijna 100% weggestemd door de verenigingen. U ziet we probe
ren het leven niet duurder te maken dat het al is. Dat betekent 
natuurlijk niet dat de volgende voorstel van de S.G.A. voor ver
hoging het niet haalt. Dit is eigenlijk het bekende sneeuwbalef
fect, de K.N.S.B. verhoogt de contributie, daardoor moet de S.G.A 
volgen omdat ze opeens minder financirlle armslag hebben en even 
later moeten de clubs volgen anders komen ze tekort op hun be
groting. 

De ledenstand van sv Caissa. 
Onderverdeeld: 
Senioren 89/90 91 90/91 106 (+15) (88/89 112) 
Junioren 89/90 5 90/91 6 (+ 1) (88/89 6) 
Aspiranten 89/90 24 90/91 15 (- 9) (88/89 16) 
Nevenleden 89/90 9 90/91 12 (+ 3) (88/89 11) 

------ ---------- -----
129 139 (+10) (88/89 145) 

Zoals u ziet h et ledental is weer gestegen na de inzinking van 
vorig seizo en. D e  seniorleden zelfs met 15, bij de aspiranten was 
het een ware uittocht: -9 leden. Ho e zou dat komen? Het verloop 
van de leden dit seizoen: 45 leden hebben zich aangemeld en 35 
leden zijn vertrokken. Van de 45 nieuwkomers zijn er inmiddels 
7 leden vertrokken. 

• 

VERSLAG VAN DE PENNINGMEESTER Piet Jonkman 

De begrote inkomsten (zie baten) zijn gerealiseerd. De jaarrekening 1 990/91 
laat zelfs een positief saldo zien, f 428,22. 
Dat betekent dat de uitgaven onze inkomsten niet hebben overschreden. Een 
goed jaar, zou een wijnkenner zeggen. 
Het volgend seizoen gaan we onze reserve aanspreken ten behoeve van het 
40-jarig jubileum van Caissa. De extra kosten voor de club bedragen voor
lopig f 2.360,00 (zie baten). Daarom hebben we het volgend seizoen een 
negatief saldo op de begroting; dit bedrag wordt uit eigen middelen gefi
nancieerd (zie giro en plusrekening op àe balans, activa). 

Dit seizoen hadden we een winst van 1 0 leden: van 1 29 naar 1 39. Het volgend 
seizoen hoop ik dit aantal te handhaven. Ik verwacht geen terugang van leden 
in ons jubileumjaar! 

• 



-8 -

VERSLAG KNSB EN SGA COMPETITIE S.V. CAISSA 

1 990/1 991 

! __ _ 
van Jeroen Hoogenboom, bondswedstrijdleider ! _ __ _ 

Het afgelopen seizoen is Caissa met 8 teams uitgekomen in verschillende compe
tities. Caissa 1 speelde in de tweede klasse KNSB, Caissa 2 t/m 7 in de SGA
onderbond, en we hadden één jeugdteam (4 spelers) opgesteld. 
Zonder enige twijfel was het seizoen 90/91 bijzonder kleurrijk: overwinning en 
nederlaag, promotie en degradatie, en tenslotte, het net niet promoveren van 
Caissa 1 terwijl het zo binnen handbereik lag. 

Hieronder treft u aan de teamresultaten en de persoonlijke resultaten. 

CAISSA 1 (KNSB, 2e klasse) 

Vorig jaar gepromoveerd, dit jaar ons debuut in de 2e 
klasse KNSB. Hoe zouden we ons houden? 

Het begon lang niet slecht. Een 5-3 overwinning op Phi
lidor L. 2. Dan een verliespunt tegen de latere kampioen 
DOS/Nw. Vervolgens gebeurde er nog zo het een en ander 
en hadden we, tot onze eigen stomme verbazing, nog pro
motiekansen! Namelijk, de beste tweede uit de 2e klasse 
zou, wegens een versterkte promotie, ÓÓk promoveren en 
dat waren wij in ronde 7. Er zouden er nog twee volgen. 
De Se ronde speelden speelden we gelijk, en moesten 
in de 9e en laatste ronde winnen, of in in een zeer 
gunstig geval gelijk spelen. Geen van beide lukte. 
Zo kan het gaan. 
Topscorers: Rik Lith (4� uit 6), Aran Köhler (5t uit 9) 
en Han de l'Ecluse (5� uit 9). Teamleider: R. v/h Kaar 

GAISSA 2 (promotieklasse) 

Kampioen! Met als gevolg een promotie naar de KNSB 3e 
klasse. We hadden het al gehoopt/verwacht. Vorig jaar 
net niet gelukt door het sterkere Isolani (destijds), 
maar nu onder de zeer bezielende begeleiding van non
playing captain Joost van Steenis, is Caissa 2 dan ein
delijk op zijn plaats terecht gekomen. Zeer verheugend 
was het debuut van jeugdspelers als Diederik van Rappard, 
Elwin Osterwald en Robbert Kikkert, alsmede ook de sta
biele vorm waarin de rest van team verkeerde, kijkt u 
maar naar de persoonlijke resultaten na deze teamver
slagen. 
Topscorers: Diederik van Rappard (7 uit 7!) en Elwin 
Osterwalà (6� uit 7!) Teamleider: Joost van Steenis. 

CAISSA 3 lpromotieklasse) 

Te hoog gegrepen! Na twee achtereenvolgende promoties 
volgde de terugslag: degradatie. Non-playing captain 
Guido Roaykkers moest na twee jaar zoete pillen een 
bittere slikken; het team functioneerde niet zoals 
weleer. Geen nood, dat komt wel weer terug. Pikant 
detail is dat met het verdwijnen van Caissa 3 uit de 
promotieklasse wij daarin geen team meer hebben spelen. 
Topscorers: Jan Smit (3� uit 6) en Robert Jan Schaper 
(3� uit 6). Teamleider: Guido Royakkers 

Tweede klasse B (KNSB) 

1. DOS/Nw. 1 9 16 51 K 
2. Purmerend 9 13 41! 
3. Caissa 9 13 39! 4. Baldwin/BSG 9 12 43! 5. LSG 2 9 9 37! 6. Bloemendaal 9 9 37 
7. Tal 2 9 8 30! 8. Utrecht 3 9 7 32! 9. Philidor L. 2 9 3 29 D 10. WGM 2 9 0 18 D 

PROMOTIEKLASSE 
1 Caissa 2 7 13 4 4.5K 
2 MEMO 2 7 12 45 
3 Amstelveen 4 7 9 3 4.5 
4 Raads heer1 7 7 37 

5 MEMO 3 7 6 3 4  
6 DOS/NW 2 7 5 33.5 
7 WGM 3 7 2 26.50 
8 Caissa 3 7 2 25 D 

PROMOTIEKLASSE 
1 Caissa 2 7 13 44.5 K 
2 MEMO 2 7 12 45 
3 Amstelveen 4 7 9 34.5 
4 Raadsheer 1 7 7 37 
5 MEMO 3 7 6 34 
6 DOS/NW 2 7 5 33.5 
7 WGM 3 7 2 26.5 0 
8 Caissa 3 7 2 25 D 
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Caissa 4, daar waren de verwachtingen hoog voor gespan
nen. Ook hier een non-playing captain, Kees Sterrenburg. 
Alsook een groot aantal gerenommeerde en geroutineerde 
schakers, dat kon niet mis gaan. Een grote tegenvaller 
was al direct aan het seizoen het optreden van het zeer 
sterke Pegasus 1 en Kombinatie 1 .  Let wel, dat zijn dus 
de eerste teams van deze verenigingen en daar kom je nog 
wel nog wel eens de gekste dingen tegen. 
Als tegenzet hadden wij Sjoerd de Vos aan het 1 e  bord, 
maar het baatte niet. (het schaadde overigens ook niet). 
Teveel hele BB halve punten gingen verloren en een kam
pioenschap zat er niet meer in. Geen man'overboord, we 
spelen niet slechts om kampioen te worden! 
Topscorers: Piet Ruhe (4i uit 6) en Sjoerd de Vos (5� uit 
7). Teamleider: Kees Sterrenburg. 

CAISSA 5 (3e klasse) 

Het vijfde begon met een gelijkspel, wonnen daarna met 
maar liefst 9i-i tegen Probleem 5, dan een verliespartij, 
dan een overwinning op ES '80 met 6i-3i, gevolgd door een 
nederlaag tegen Amstelveen 3. 
Dat kon dus wel alle kanten op gaan. 
Totdat onze, laten we zeggen, schaakgodin er een stokje 
voor stak. Partijen die eerst verloren stonden, dan weer 
gewonnen en vervolgens toch verloren gingen, dat werk. 
Alsof het een eigen leven gaat leiden. 
Lange tijd hield het vijde nog zelfs kansen op een even
tueel kampioenschap, maar slaagde er niet in het tij te 
keren. k 
Jammer, ze waren er dichtbij, de volgende

e5èter, dat wens 
je een dergelijk team zeker toe. 
Topscorers: Jan Bade (4 uit 4) en Evert Blees (9i uit 1 0!, 
invalbeurten meegerekend, in werkelijkheid heeft Blees 
7 uit 7). Teamleider: Harry Cornelissen. 

CAISSA 6. (3e klasse) 

lWEEDE KLASSE D 
1 Kombinatie 1 7 
2 Pegasus 1 7 
3 Raads heer 3 7 
4 Caissa 4 7 

5 Amroba 2 7 
6 Probleem 3 7 

7 DCG2 7 
8 DOS/NW4 7 

DERDE KLASSE A 
1 Amstelveen 6 7 
2 Oosten/Trn 2 7 
3 lsolani 3 7 
4 Es'80 3 _.] 
5 Cáissa 5 7 
6 Probleem 5 7 
7 Rosso 1 7 
8 ·Ons Huis 1 7 

11 42 K 
10 45 
10 3 9.5 

9 37 
9 37 

5 33 
5 3 2  
0 17 D 

13 45.5 K 
10 38.5 
8 38 
8 35 ** 
7 41:5 
4 2 9.5 
4 2 9.5** 

2 2 2.5 D 

Een team dat weer ouderwets geleid werd door Frans Oranje. 
Zijn teamleiderschap inspireert zijn teamleden zoals te 
doen gebruikelijk tot grote hoogte. 
Ook het zesde heeft enige tijd uitzicht gehad op een even- �E��;:B�SSE 8

7 14 45.5 K 
tueel kampioenschap. De inzet van de spelers was formidabel -2�R-a_a _d _s _h _ee_r-4�7=-- 9�3 -5-. -5-
en de teamgeest ideaal. 3 caissa 6 7 a 36 
En toch lopen de dingen, gek genoeg, nooit helemaal zoals 4 VKVC 2 7 7 36 
je zou willen. Twee verliespartijen tegen Probleem 4 en 5 DOS/NW 5 7 6 33.5 
DOS/Nw. 5 maakten een eind aan alle aspiraties om tot de 6 Probleem 4 7 5 36 
grootste hoogte te stijgen. 7 Amroba 3· 7 4 28.5 
Jammer, maar anders is het niet. 8 W achter 1 7 3 29 D 
Topscorers. Wim Suyderhoud (4i uit 6) en Hans de Heer (5i 
uit 9). Teamleider: Frans Oranje. 

CAISSA 7 (4e klasse) 

Dit team heeft zich ontwikkeld tot een soort vriendenteam. 
We zullen proberen het zoveel in zijn huidige opstelling 
te laten voortgaan. Het klinkt bijna eentonig, maar ook 
het zevende heeft kansen op het kampioenschap gehad, eri 
dan praat ik natuurlijk niet over de 1 e  ronde. 
We wensen hen veel succes in het kc·mend jaar! 
Topscorers: Hans de Jong (4 uit 6) en Cees de Jong (4i uit 

7) Teamleider: Henry Verdonck. 

VIERDE KLASSE D 
1 Grasmat 3 6 10 2 9  K 
2 Tal 7 6 1 0 26. 5 
3 DCG4 6 9 31.5 
4 DOS/NW 6 6 6 23 
5 Caissa7 6 4 21.5 
6 Kombinatie 3 6 3 23 
7 Chesspot 1 6 O 13.5 
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Tot zover de t eams. Rest mij nog de t eamleiders hartelijk te bedanken voor het 
werk dat zij gedaan hebben, en voor de verslagen die door hen zijn aangeleverd. 
Caissa 8 komt weer terug! Na enig beraad leek het ons dat Cai�sa weer 8 teams 
zou moeten kunnen samenstellen. We zijn dus weer met zijn acht en. 

Tenslott e  nog de persoonlijke resultaten van spelers die tenminste vier partijen 
in de externe competitie gespeeld hebben, invalbeurten meegeteld. � 
De PETERSMABEKER áie wordt uitgereikt aan de speler met het beste resultaat 
in de externe competitie, over t enminste zes partijen, wordt dit jaar uitgereikt 
aan Diederik van. Rappard. Hij haalde 7 uit 7 in de promotieklasse. Voorwaar, een 
geslaagd debuut in de hogere regionen! En let u op Elwin Osterwald áie een half 
punt achter Diederik geëindigd is. En zeker niet te vergeten Evert Blees! 

1 • Diederik van Rappard C2 7 uit 7 1 00% 
2. Jan Bade C5 4 uit 4 1 00% 
3. Evert Blees C5 9� uit 1 0  95% 
4. Elwin Osterwald C2 6i uit 7 93% 

5. Wam Cornelissen C5 5 uit 6 83% 
6. Sjoerd de Vos C4 5� uit 7 79% 
7. Piet Ruhe C4 4i uit 6 75% 

Rik Lith C1 4� uit 6 75% 
Tom Prent C5 3 uit 4 75% 
Wim Suyderhoud C6 4� uit 6 75% 

1 1 .  Dick Paulis C2 5 uit 7 71 % 
1 2. Peter de Casparis C4 3� uit 5 70% 
1 3. Bert Wijchgel C4 4 uit 6 66% 

Hans de Jong C7 4 uit 6 66% 
1 5. Cees de Jong C7 4i uit 7 64% 

Robert Kikkert C2 4l uit 7 64% 
1 7. Aran Köhler C1 5i uit 9 61 % 

Hans de Heer C6 5i uit 9 61 % 
Han de l'Ecluse C1 5i uit 9 61 % 

20. Gerard Sanderse C2 3 uit 5 60% 
21 . Jan Smit C3 3� uit 6 58% 

Robert Jan Schaper C3 3i uit 6 58% 
Aldo van de Woestijne C3 3i uit 6 58% 
Ed Leuw C4 3� uit 6 58% 
Martin Nusink C2 3i uit 6 58% 

26. Martin Nieuwenhuis C2 4 uit 7 57% 
Bastiaan van Wingerden C5 4 uit 7 57% 
Leo Oomens C5 4 uit 7 57% 
Peter Rijke C6 4 uit 7 57% 
Eisse Mastenbroek C2 4 uit 7 57% 

31 . Guido Royakkers C1 5 uit 9 55% 
Joost van Steenis C1 5 uit 9 55% 
Michel Kahn C1 5 uit 9 55% 

34. Fred van Gunst C7 3i uit 7 50% 
Radboud Winkels C6 2� uit 5 503 
Herman Wouters C7 4 uit 8 50% 
Henry Verdonck C7 2� uit 5 50% 
Edwin de Beurs C6 3 uit 6 50% 
Hené van Batenburg C6 2� uit 5 50% 
Hans Kuyper C5 3� uit 7 50% 
Stefan Steemers C4 2� uit 5 50% 
Piet Jonkman C4 2 uit 4 50% 
Rdbbert van het Kaar C1 4 uit 8 50% 

44. Daan Smit C1 4 uit 9 44% 
45. Alex Wunnink C6 3 uit 7 42% 

Allard Troost C4 3 uit 7 42% 
,Joop Reiber C3 3 uit 7 42% 

48. Hans Uit erwijk C4 2� uit 6 41 % 
Jaap van Oosten C3 2i uit 6 41 % 
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50. John Könst C 7  
Donald Kamphuis C2 

52. Aué C6 
53. Pelle Mug C4 

Johan van der Klauw C 7  
Harry Cornelissen C5 

56. Kees Sterrenburg C2 
57. A. Neidig C5 

Errit Petersma C3 
André Bach C3 

60. Anjo Vlug C3 
Michel Grimminck C4 
Henk Hofman C3 

63. Diddo van Zand C 7  
Frans Oranje C6 

65. Peter Hofman C3 
66. Frans Roes C3 

-- - -�---�--

2 uit 
2 uit 

3� uit 
2 uit 
2 uit 
2 uit 

1� uit 
2 uit 
2 uit 
2 uit 

5 
5 
9 
6 
6 
6 
5 
7 
7 
7 

1 uit 4 
1 uit 4 
1 uit 4 
1 uit 6 
1 uit 6 
1 uit 5 2 1 uit 7 2 

40% 
40% 
38% 
33% 
33% 
33% 
30% 
28% 
28%. 
28% 
25% 
25% 
25% 
16% 
16% 
10% 

7% 

SCHEMA VAN HET VERLOOP VAN CAISSALEDEN Piet Jonkman 

----------------------------------------------------------------- -
13-07-1991 17-04-1989 laatste telling. 

36 leden 1 jaar lid. 
17 leden 2 jaar lid. 
19 leden 3 jaar lid. toen 32 leden 1 jaar lid, -13 leden. 
19 leden 4 jaar lid. toen 38 leden 2 jaar lid, -19 leden. 

6 leden 5 jaar lid. toen 14 leden 3 jaar lid, - 8 leden. 
2 leden 6 jaar lid. toen 7 leden 4 jaar lid, - 5 leden. 
2 leden 7 jaar lid. toen 4 leden 5 jaar 1 id, - 2 leden. 
1 lid 8 jaar lid. toen 5 leden 6 jaar lid, - 4 leden. 
6 leden 9 jaar lid. toen 8 leden 7 jaar lid, - 2 leden. 
3 leden 10 jaar lid. toen 5 leden 8 jaar lid, -- 2 leden. 
7 leden 11 jaar lid. toen 7 leden 9 jaar lid. 
2 leden 12 jaar lid. toen 4 leden 10 jaar lid, - 2 leden. 
1 lid 13 jaar lid. toen 1 leden 11 jaar lid. 
1 lid 14 jaar lid. toen 1 lid 12 jaar lid. 
3 leden 15 jaar lid. toen 3 leden 13 jaar lid. 
1 lid 17 jaar lid. toen. 1 lid 15 jaar lid 
1 lid 18 jaar lid. toen· 1 lid 16 jaar lid. 
3 leden 19 jaar lid. toen 3 leden 17 jaar lid. 
2 leden 20 jaar lid. toen 2 leden 18 jaar lid. 
1 lid 29 jaar lid. toen 1 lid 27 jaar lid. 
4 leden onbekend. toen 5 leden onbekend. 

�t�Al. 
OJ:;A'f, PR iMA ,'j [AL \Vf.L 
G.AAN, 1oT MoR�e N ! 



De voegen van het jaarlijkse toernooi in 
Gent beginnen te kraken: 489 inschrijvingen 
voor het open toernooi, dit jaar. Samen met 
de jeugdevenementen (Glorney- en Faber
cup en OHRA-jeugdtoernooi) in totaal 563 
schakers! 

Ook kwalitatief is de bezetting gegroeid, 
met nu de aanwezigheid van to:Qgrootmees
ter Michael Goerevitsj (2650, 7e plaats op 
de wereldranglijst), IGM Kaidanov (2540) 
en nog zo'n IS meesters. 

Maar voor de meesten die jaarlijks naar 
de Oostvlaamse provinciehoofdstad trekken, 
is het toch vooral een uitje waarbij het 
Olympische motto: "meedrinken is 
belangrijker dan winnen" hoog in het vaan
del staat. Vooral op de laatste speeldag, als 
er opeens om 9 uur 's ochtends geschaakt 
moet worden, valt menige bijl. We waren 
getuige van ongetwijfeld de kortste partij 
van het toernooi: 

l.d2-d4 d7-d5 2.g2-g3 (1-0) 
Die ene zet had de zwartspeler, zij het met 
moeite, nog weten uit te voeren; maar op de 
vlijmscherpe riposte van wit, die er gewoon 
nog een deed, zakte hij naar voren en 
belandde met zijn hoofd tussen de stukken. 

Internationaal toernooi? De helft van de 
deelnemers komt uit Nederland en daarvan, 
schat ik, toch meer dan de helft uit Ainster
dam en omstreken. Een enkele club moet 
vrijwel voltallig zijn afgereisd: Fischer Z 
bijvoorbeeld was er met 20 man. Ook De 
Raadsheer was sterk aanwezig (en met name 
in café "Wieze den Sloef' ".alleen voor de 
naam al stap je daar naar binnen); van 
Caissa waren er acht. 

Een greep uit de eindstand: 

1 Goerevitsj 8.5 (uit 9) 
2 Podzielny 8 
3-7 Hall, Kaidanov ,Emms, 

Bartels en Vetemaa 7.5 
8-16 o.a. Casper Blaauw 7 

17-49 o.a. Cifuentes en 
D.W. Smit 6.5 

82-138 o.a. M. Leuw 5.5 
139-201 o.a. N. Narings, 

J. van Oosten 5 
202-294 o.a. R. van Gompel 4.5 

295-340 o.a. J. Reiber 4 
341-402 o.a. E. Leuw en 

J. Potters 3.5 

Daan liet zien hoe je zo'n Zwitsers toernooi 
aanpakt: eerst van een paar zwakken verlie
zen en dan opstomen. Micha bewandelde de 
omgekeerde weg, zat een paar keer "achter 
de touwtjes" (de sacrale ruimte voor de eer
ste 20 borden) en speelde tegen sterke 
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Jaap van Oosten 

tegenstanders, maar 't resulteerde wel in een 
punt minder dan Daan (een hogere 
Buchholz-score, dat wel). Rob van Gompel 
was tevens als schaakpromotor gekomen en 
had een tafeltje van de "Schachwoche" te 
bemannen; hij probeerde dus steeds gauw 
klaar te zijn met zijn partij. Ikz.elf speelde 
een gewoon toernooi en gaf in de eerste drie 
partijen twee dames weg (ik ben dan ook 
erg gelukkig in de liefde). Daarna ging het 
beter, zoals hier: 

10. Lc4 Kh8 11. -Txh7 etc. "Zo natuur
lijk als de glimlach van een kind" (Reuben 
Fine); ging het maar .altijd zo. 

De prijsuitreiking vond plaats op de 
zolder van de abdij, waar het het allerheetst 
was. Een geste van de Duitser Podzielny 
bracht nog even de handen op elkaar: 
krachtig wuifde hij zich koelte toe met zijn 
tweede-prijsenveloppe, die niet was 
dichtgelikt Een regen van bankbiljetten 
dwarrelde over de aang�naam verraste 
toeschouwers neer. • 
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GENT 1991 
Daan Smit 

Het jaarlijkse toernooi in Gent begon voor mlJ beroerd met een 
score van 1.5 uit 3 tegen schakers met een gemiddelde Elo van 1759. 

In de le ronde verloor ik van H. Koffman. Excuses genoeg� ik had 
slecht geslapen, was moe, verkouden en het licht was slecht. Toen 
ik eindelijk een pion gewonnen had zette hij mij ineens mat • • • . .  

Stop, Smit ! De voltallige redaktie van Caissanieuws was 
ook in Gent, zodat er even ingegrepen moet worden. Je stond 
natuurlijk straal verloren tegen Kottman (niet Koffman zoals 
de Belgen opschreven) na 32 ... Dg4 : 

Hier kwam nog 33. Dxd3 Pf4, 34. Dc4+ Kh8, 35. Lel Pe2+, 36. 
l\fl Pd4, 37. Kg2 Df3+, 38. Kh3 Pe2, 39. Dg4 Pf4+, t+O. Kh4 g5 
en MAT. 

Tja, lastig zo'n inbraak, maar 'zoiets kun je verwachten als je 
onzin in Caissanieuws probeert te krijgen. Akkoord, ik zal niet 
vertellen hoe ik 3x won en toch nog achter de "touwtjes" terecht 
kwam. De laatste 3 partijen speelde ik tegen lieden met een Elo van 
2300 of meer. De eerste, Bas van Gaalen, werd nog vrij simpel op 
remise gehouden. Voor de kenners : Spasski-Fischer, lle partij 1972 
en.nu 11. ... d5 (in plaats van 11. . . Da3), 12. Pdl Da3, 113. exd5 Pb4, 
14. Pe3 Pxd5, 15. Pxd5 exd5, 16. 0-0 en van Gaaien stond beroerd 
met zwart, maar meer clan het terugwinnen van de gambiet-pion zat 
er niet in; remise op zet 21. 

· 

Daarna (ronde 8) was een "Houdini" nodig om remise te houden tegen 
de Belg Cools : 

Hier had ik in tijdnood overzien dat 59 • . .  Txe5 faalt op 60. Pg4+. 
Daarom maar 59 • . • •  Ta3, 60. Pxd5 exd5, 61. e6 (beter Txd5) Txh3+!, 
62. Kxh3·Pxe6, 63. Txd5"Pd8 ·(niet 63.:.Pf4+ en 64:.;Pxd5, ·want dan 
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loopt de pion door.) 64. d7 Kg6, 65. Kg4 Kf6, 66. .Txg5 Ke7, 67. 

Tg7+ Kd6 en we hadden de · Lasker-Lasker stelling bereikt. De pion 

ging er nog af ook bij het vluggeren. 

In de laatste ronde speelde ik tegen de huidige jeugdkampioen van 
Nederland Stan van Gisbergèn. Dat hij die titel had hoorde ik pas 
na afloop. 

D.W. Smit - S. van Gisbergen (2303) 
1. e4 e5, 2. Pf3 Pc6, 3. Lc4 Pf6, 4. d4 exd4, 5. e5 d5, 6. Lb5 
Pe4, 7. Pxd4 Lc5, 8. Le3 Ld7, 9. .Lxc6 bxc6, 10. 0-0 De7, 
11. Tel - (deze variant speel ik a l  sinds 1971. Na ll. f3 kan het 
zwarte paard lastig naar d6) ... 0-0, 12. f3 P

·
g5, 13. f4 Pe4, 14. 

Pd2 f5 (het scherpst), 15. Pxe4 fxe4, 16. Dd2 g5?! (vermoede lijk 
te scherp) 17. c3 gxf4, 18. Lxf4 Lb6, 19. Khl c5, 20. Pc2 Lc6, 
21. Te3 (De eerste plaagstoot, 21 ... Txf4?? 22. Tg3+) • • .  Kh8, 22. 
Tg3 Tg8 (Weinig scherp. Zwart wi l wel ruilen met zijn loperpaar) 
23. b4 Lb7, 24. bxc5 Lxc5, 25. Pd4 (het paard staat weer op zijn 
plaats) . . •  Txg3, 26. Lxg3 Tg8, 27. Tbl Lb6, 28. Tfl Tf8 (zo 
blijkt zijn 26e niet de beste. Wit dreigde 29. Dh6, 30. Lh4 en 31 
Lf6+) 29. Tf4 (de lopermanoevre is nu niet meer te verhinderen) 

• •  Lxd4, 30. cxd4 Txf4, 31. Dxf4 Kg8, 32. Lh4 Df7, 33. Lf6 Lc8, 
34. h3 Le6, 35. Dg3+ Dg6, (zwart za l niet worden matgezet als hij 
zijn dame bij zijn koning houdt. Dat geeft wit zowat de vrije hand 
op de rest van het bord) 36. Db3 De8, 37. Db7 Dc8, 38. Dxa7 Lxh3, 
39. Da3 (voora l  niet 38.gxh3 Dxh3 en remise door eeuwig schaak) 
... Lg4, 40. De3 Df5, 41. Kgl Dh5, 42. a4 Le2, 43. a5 Lc4, 44. 
Dg3+ Dg6, 45. Dxg6+ hxg6, 46. Kf2 Kf7, 47. Ke3 Ke6, 48. Lh4 Lfl 
(hier bood hij remise aan, wat ik maar negeerde. Zwart is zo dood 
als een dodo. Omdat zijn koning de beide witte vrijpionnen niet 
al lebei kan tegenhouden gaat zijn loper er af) 49. Lf2 Kd7, 50. g3 
Ke6, 51. Kd2 La6, 52. Kc3 Kd7, 5 3. Kb4 Lc4, 54. Kc5 g5, 55. g4 

c6, 56. Le3 Kc7, 57. Lxg5 Le2, 58. e6 Lxg4, 59. Lf4+ Kb7, 60. 
Kd6 Kb6, 61. Ld2 Kb5, 62. e7 Lh5, 63. Kd7 e3, 64. Lxe3 Kxa5, 
65. Kxc6 Le8+, 66. Kc7 Kb5, 67. Kd8. Zwart geeft op; de laatste 
witte pion is genoeg. 
De score van 6.5 uit 9 was niet genoeg voor een prijsje, want 473 
(!) schakers speelden het toernooi uit. Onbedreigd winnaar werd 
Gurevich met 8.5 uit 9. 

KOPIJ-PARTIJ redactie 

Met onderstaande ruimte konden we niets beginnen. Daarom speelden 
we maar een partijtje: 

Wit: J. Hoogenboom Zwart: J. van Oosten 

1. e4 Pc6 2. g3 g6 3. Lg2 Lg7 4. Pe2 d6 . 5. 0-0 h5 6 .. d4 h4 
7 ,  Lg5 Hxg3 8. fxg3 Lg4 9. c3 Dd7 . 10. Pd2 Th5 (?) 11. Le3 Lh3 
12. Tf2 0-0-0 13. Pf4 Lg4 14. Db3 Th7 15. a4 Pf6 16. a5 Tdh8 
17. Lf1 g5 18. d5 DIAGRAM . 

•:•. •.1 7,'-�-'-
-'Sl- m m �·-�· .• ···-��i• 

,•�•m ·e ·�Q� "a -�, 

e• ··�!Il 

18. . . gxf4 19 . dxc6 Dxc6 
20 . L b5 fxe3 21 . Lxc·6 ex·r 2 
22. Kxf2 (? ) Txh2+ 23. ·. Ke3 Te2 + 
24. Kd4?? Txd2+ · 25. Ke3 en het 
duurde niet lang meer: 0-1 

• 
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NOGMAALS: LILIENTHAL 

In nummer 321 van Caissanieuws (mei-juni 1991) 
staat een prachtig artikel van de bekende 
schaakjournalist Max Pam, overgenomen uit Vrij 
Nederland (14-7-1990) .  Het artikel is geheel gevuld 
met een gesprek met Andor Lilienthal, "de laatst 
overgeblevene van de romantische schaakgeneratie". 
Nu hoop ik maar, dat u dit artikel goed hebt gelezen, 
want anders ontgaat u 't een en ander van 't geen ik · r 
over Lilienthal schrijf. 

Ik las het artikel vorig jaar in Vrij Nederland en toen heb ik onmiddellijk aan 
Max Pam een brief geschreven met de volgende inhoud: 

Het levensverhaal dat Lilienthal vertelt, is niet volledig; hij verzwijgt, 
dat hij omstreeks 1936 in Amstelveen woonde; hij was toen met een Nederlandse 
vrouw getrouwd; ik heb hem daar verscheidene malen zien lopen; hij deed ook 
wel boodschappen voor zijn vrouw; in mijn herinnering liep hij een beetje 
mank; op een moment vertrok hij naar Moskou en liét niets meer van zich horen. 
Na herhaalde brieven van zijn vrouw stuurde hij een telegram, dat hij het huwe
lijk verbrak; zijn vrouw wendde zich toen tot Euwe met het verzoek te bemid
delen; Euwe deed het, maar zonder resultaat; nadien heeft Lilienthal nooit 
meer een voet op Nederlandse bodem gezet. 

Max Pam antwoordde mij, dat mijn geheugen nog goed in orde is, want Lilienthal 
loopt nog steeds mank; Pam had van Sosonko iets over de huwelijksaffaire ge
hoord, maar deze wist er niet het rechte van. 
Als u het betreffende artikel nog eens naleest, vindt u daarin de volgende op
merking van Lilienthal: 

"We speelden in 1934 op het grote internationale toernooi ·in Moskou. Elke dag 
zat op de eerste rij een bijzonder mooie vrouw met grote ogen, die alleen 
maar aandacht had voor Capablanca. Dat zat me dwars. Ik heb tegen de arbiter 
gezegd: 'Als u mij niet met die vrouw in çontact brengt, loop ik weg uit het 
toernooi'. Dat is gebeurd en ik ben met haar getrouwd. " 

Ook dit klopt niet helemaal; want het toernooi in Moskou, waarover hij spreekt, 
vond niet plaats in 1934, maar in 1936. En dat stemt precies overeen met mijn 
herinneringen uit 1936 in Amstelveen. 
Maar hoe dan ook, Lilienthal was een fenomenaal schaker. In het artikel van Max 
Pam zegt Lilienthal: "Van Lasker heb ik éénmaal gewonnen". Nu durf ik er een 
stukje van mijn linkerpink om te verwedden, dat niemand van de Caissaleden de
ze partij kent. Daarom neem ik deze op. De partij werd gespeeld - u mag één keer 
raden - in het grootmeestertoernooi te Moskou in 1936! Winnaar werd Capablanca 
(13 punten) , daarna Botwinnik (12) , Flohr (9�) , Lilienthal (9) � Ragosin (8�) , 
Lasker (8) , etc. 

Franse partij 
Wit: Em. Lasker Zwart: A. Lilienthal 

1. e4 e6 2. d4 d5 3. Pc3 Pf6 4. Lg5 Le7 5. e5 Pfd7 6. Lxe7 Dxe7 
7. Pb5 Pb6 8. c3 a6 9. Pa3 c5 10. Pc2 Pc6 11. f4 Pa4 12. Tab1 b5 
13. Pf3 Ld7 14. Dd2 Tac8 (beter is . .  f5) 15. Ld3 Pb6 16. 0-0 Pc4 (?) 
17. De1 Pb6 18. Dg3 g6 19. De1 (!) h5 20. a3 c4 21. Le2 a5 22. h3 Tcb8 
23. Pe3 Kd8 24. Ld1 (!) Kc7 25. Dd2 Tb7 (?) 26. Pg5 (!) Kb8 27. Le2 Lc8 
28. b3! Dxa3 29. bxc4 Pxc4 30. Pxc4 bxc4 31. Pxf7 Th7 32 Txb7 Lxb7 
33. Pd6 Pa7 34. Tb1 Pc8 35. Pxc8 (beter is Pe8) Kxc8· 

(zie diagram volgende pagina) 
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36. Ld 1! Lc6 37. Lc2 Tb7! 38. Lxg6 
(beter is Txb7 ) Tb 1 39. Lxb 1 Da1! 
40. De 1 (beter is Dc2! ) a4 4 1. Kf2 a3 
42. f5 Db2. 43. Kf3 exf5 44. Lxf5 Kc7 
45. Lb 1 a2 . 46. Lxa2 Dxa2. Lasker weet 
niet van opgeven; hij speelt nog tien 
zetten door) 47. e6 Dc2 48. De5 Kb7 
49. Kf4 Dxg2 50. Dxh5 De4 5 1. Kg5 Dxe6 
52. Dh7 Kb6 53. h4 De3 54. Kf6 Dxc3 55. 
h5 Dxd4+ 56. Ke6 De3+ 57, Kf6 c3 en Lasker 
geeft (eindelijk ) op. 

In dit toernooi werden in totaal 90 partijen gespeeld; slechts tweemaal 
Spaans; negen keer Siciliaans en even zoveel keren Frans. 
Tenslotte volgt hier nog de brief die ik van Max Pam kreeg. 

Amsterdam, 10 aug. 1990 
Geachte heer Van Hulst, 

Uw geheugen is uitstekend, want nog altijd 
loopt Lilienthal een beetje mank. Het verhaal over de vrouw die hij 
plotseling in de steek heeft gelaten, hoorde ik reeds uit de mond 
van Sosonko. In Rusland is dit schandaaltje gemeengoed, zij het dat 
Sosonko dacht dat het om een Spaanse ging. 

Met vriendelijke groeten, 
(w. g.) Max Pam 

CAISSA WEER A-TEAM Daan Smit 

Nadat ons snelschaakteam (Aran, Daan, Rik, Micha) zich vorig jaar 
handhaafde temidden van de landelijke top, verzuimde het bestuur 
voor 1991 tijdig een team in te schrijven. Iemand werd daar veel te 
boos over. Caissa nam alsnog deel aan het N.K. vluggeren in 
Beverwijk, maar moest nu in de B-poule starten. Dan moet je die B
poule maar winnen, als je wilt bewijzen dat je eigenlijk in de A
poule thuis hoort. 
En dat deden we dan ook Joost van Steenis was de ideale team
captain, hij sluisde ons steeds voortijdig naar de juiste tafel. 
Micha Leuw gaf blijk van de juiste mentaliteit ("Waar zijn ze ?!"). 
Robbert Kikkert legde ze er meestal in het eindspel af, Micha vond 
vaak de combinatie, Daan Smit kon zich allerlei grapjes 
veroorloven en Joost wilde alleen maar een "leuke stand" met wat 
meer tijd. Hoewel de motoren aan het slot wat haperden, haalden we 
41 bordpunten (uit 60) en dat was niet meer bij te sloffen. Daan 
kreeg een extra prijsje voor de beste score in groep B2 (12.5 uit 
15). 
Volgend jaar kan "toernooi-commissaris" Joost TWEE teams voor de A
groep proberen op te geven; het huidige en een ander team, dat de 
rechten uit 1990 mag·verdedigen. Natuurlijk kunnen, we met nog meer 
teams verschijnen, want een middag vluggeren is best leuk. 

• 
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CAISSA 
organiseert het 

EUGENBROODTOERNOOI 
. op 27, 28 en 29 september 1991 
• een weekendtoernooi, 6 ronden zwitsers 
• prijzenfonds: f 2.650,· 
• ratingprijzen: f 1.000,-

SPEELSCHEMA 

vrijdag 27 september 1991 

aanmelding 
opening 
Ie ronde 

18.30 - 19.15 uur 
19.15 - 19.30 uur 
19.30 - 23.30 uur 

zaterdag 28 september 1991 

2e ronde 

3e ronde 

4e ronde 

09.00 - 13.00 uur 

14.00 - 18.00 uur 
19.30 - 23.30 uur 

zondag 29 september 1991 

Se ronde 
6e ronde 

09.00 - 13.00 uur 
14.00 - 18.00 uur 

prijsuitreiking 18.30 uur 

SPEELZAAL 

Hogeschool van Amsterdam (CICSA) 
Kuipersstraat 1S1, Amsterdam 
tramlijn 3 of 4, halte Van Woustr./ 
Ceintuurbaan. tel.: 6642411. 

SPEELTEMPO 

40 zetten in 1 uur en 45 min. 
Na de 40e zet wordt de klok 15 

minuten teruggezet. 

PRIJZEN 

Ie prijs 
2e prijs 
3e prijs 

4e prijs 
Se prijs 
6e prijs 
7e prijs 
Se prijs 

f 500,
f 400,
f 300,

f200,
flOO,
f 50,
f 50,
f 50,-

RA TINGPRIJZEN 

Er zijn twee categorieën die beide 
ongeveer een derde deel van het deel
nemersveld omvatten (bijv.: 0 - 1600 en 
1600 - 1800). 

le prijs 
2e prijs 
3e prijs 

4e prijs 

f 200,
f 150,
f 100,

f 50,-

EEN tBYE' 
' • n van de eerste 

estaan aan ee 
udts dit 

Ret iS toeg 
deel t.e netnen t 

i \{.en'baar 
4 ronden nie� 

van Mt toer�� 
de betref

vóór net 'b�g ll9Xl \crijgt dan ..... 
1s gettla&.kt, 

een t punt• 
rende ronde . . 

AANMELDING 

Door overschrijving van f 30,- op giro 272991 t.n.v. de Stichting Caissa, te Amsterdam onder 
vermelding van speelsterkte (BLO-rating en/of klasse) en eventuele schaakvereniging, tot uiterltjk 
13 september 1991. 
Of telefonisch bij: Jeroen Hoogenboom 
of Stephan Steemers 

020 - 664 13 57 
020 - 627 18 77 



-18-

HET ANTWOORD OP DE VRAAG 

WAT IS DAT KNOKSCHAKEN OP 

ZATERDAG 19 OKT. PRECIES? 

In Caissanieuws van april maakten wij melding van ons voor
nemen het 40-jarig bestaan van Caissa te vieren met een knok -
schaaktoernooi. Momenteel zijn wij be_zig dat voornemen om te 
zetten in daden. Het is ons echter gebleken dat niet iedereen goed 
begrepen heeft wat dat knokschaken precies inhoud. 

-Knokschaken is allereerst gewoon schaak. Met dit verschil dat u aan 
3 borden tegelijk speelt. Tegen dezelfde tegenstander. Zoals 
gewoonlijk moet de klok worden ingedrukt als er een zet gedaan is. 
Maar 3 borden betekent 3 klokken die bovendien tegelijkertijd 
lopen. Het kan dus zijn dat u aan het ene bord aan het denken bent 
terwijl u aan de twee andere ook aan zet bent. In totaal heeft u 
ongeveer een half uur(per bord) om alle 3 de partijen te 
beeindigen. Ongeveer omdat de sterke spelers minder tijd krijgen 
dan de wat zwakkere. Elke ronde duurt dus een uur. In totaal 
spelen we 5 rondes. We hanteren een indelingssysteem waarbij u 
zoveel mogelijk tegen mensen van gelijke sterkte speelt. Op de 
jaarvergadering zullen we het een keer voordoen, zodat er geen 
misverstanden meer bestaan. 

Het toernooi is alleen voor leden van Caissa en wordt gehouden in 
Cicsa, Kuiperstraat 151 Amsterdam. Hetzelfde pand waarin ook het 
Eijgenbroodtoernooi gehouden wordt. Om een en ander te bekos
tigen tast onze penningmeester flink in z'n buidel, maar ook u zult 
een kleine bijdrage moeten doen: het bedrag om deel te nemen 
bedraagt FlO-p.p, maar daar krijgt u dan ook veel meer voor dan 
een dagje schaak. O.a. lustrumwijn, koud buffet en 5 consumpties. 

Programma knokschaken op 19 oktober. 

9.30 Zaal open. 
10.00 Dagopening 
10.10 Eerste ronde 
11. 20 Tweede ronde 
12.30 Derde ronde 

13.30 Lunch 
14.30 Vierde ronde 

15.40 Vijfde ronde 
16.45 Koud buffet 

17 .30 Prijsuitreiking 

Opgeven en betalen kan bij Kees Sterrenburg, Joost van 
Steenis of Dick Paulis . (020 - 625 67 on 
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Verslag van de zomercompetitie tot en met de 9e ronde. 

De verrassing van deze zomercompetitie is ongetwijfeld Michael Wunnink. 
Al 8 ronde's staat hij op de l e  plaats van de ranglijst. 

John Könst 

De grote vraag is echter of hij deze plaats kan blijven bezetten, en zich zomerkampioen 1991 
mag noemen. 
Maar Michael krijgt nog 1 zeer moeilijke partij te verwerken. 
En dan zal Bert Wijchgel hoogstwaarschijnlijk de te plaats wel overnemen. 
Het belooft, (naar het zich laat aanzien) nog een spannend slot te worden van deze 
zomercompetitie. 

Stand na de 9e Ronde per 21-8-1991 
Nr. Naam wc Punten 

1 :Wunnink M. 40 
2 :Wijchgel 40 
3 :Kamphuijs 40 
4 :Petersma 42 
5 :Hofman H. 42 
6 :Hofman P. 42 
7 :Wunnink A. 44 
8 :stoter 44 
9 :Nusink A. 44 

10 :Steemers 46 
11 :Ruhe 46 
12 :Klauw v.d. 46 
13 :Vos de 48 
14 :Allaart 48 
15 :Köhler 48 
16 :Barendregt 50 . 
17 :Woestijne v.d. 50 
18 :Verdenk 50 
19 :Aué 52 
20 :Thomese 52 

Enkele statistische gegevens: 

Aantal spelers 
zomercompetitie 

le ronde: 
2e 
3e 
4e 
5e 
6e 
zomerstop 
7e 
Be 
9e 
lOe 

Gem.per ronde: 

100%aanwezig: 
(t/m de 9e ronde) 

'91 

55 
46 
52 
56 
48 
40 

32 
33 
40 

44,66 

Winst 
wit 

12 
10 
12 
13 
12 
4 

8 
6 
7 

9,33 

241 
254 
343 
356 
381 
384 
401 
407 
409 
414 
425 
433 
438 
440 
442 
445 
446 
448 
458 
463 

Winst 
zwart 

9 
9 
11 
11 
11 
9 

5 
9 
11 

9,44 

Wijchgel, Kamphuijs, Aué, v.d.Woestijne, Kuyper en Dekker. 

, 

Remise Oneven 

6 1 
4 
3 
4 
1 
7 

3 
1 1 
2 

3,44 0,22 
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E i nds tand wintercompetitie 1990/91 (tevens beginstand de komende wintercompetitie) 

1 �K;-;;.ö';=-h i=""'e""'" r'-"'--'�-"-=-=��.;:;....:...;::=-=�...c....=....:. 64 Bach 
2 Royakkers 65 Petersma 
3 Kaar v.h. 66 Bade 
4 Kikkert 67 Troost 
5 Kahn 68 Potters 
6 Rappard v. 69 Sluis 
7 Steenis v. 70 Verlinde 
8 Blees 71 Leijen 
9 Narings 72 Hofman H. 
10 Woestijne v.d. 73 Oranje 
11 Mastenbroek 74 Stoter 
12 Paulis 75 Gunst v. 
13 Osterwald 76 Oomens 
14 Spreeuw 77 Schreuder 
15 Wildschut . 78 Lörinczy 
16 Fokk ink .i.Î'.:'-> ·79 Dellemijn H. 
17 Ecluse de l' 80 Werf v.d. 
18 Smit J. 81 Neidig 
19 Bruynsvoort. v. 82 Scheuren 
20 Nusink M. 83 Chrysostomidios 
21 Nusink A. 84 Smit D. 
22 Reiber 85 Prent 
23 Uiterwijk 86 Wouters 
24 Hoogenboom 87 Wijchgel 
25 Leuw E. 88 Louiszoon 
26 Sterrenburg 89 Leuw M. 
27 Nie len 90 Wilde de 
28 Vos de 91 Winkels 
29 Sanderse 92 Gebhard 
30 Ruhe 93 Hofman P. 
31 Wismeijer 94 Grimminck 
32 Casparis de 95 Bruin de 
33 Spoorenberg 96 Jong C. de 
34 Jonkman 97 Klijnkramer 
35 Lith 98 Knop 
36 Kamphuijs 99 Barendregt 
37 Heer de 100 Soto 
38 Kuyper 101 Beurs de 
39 Niewenhuis 102 Buitink 
40 Gompel v. 103 Jong de H. 
41 Steemers 104 Verdonk 
42 Hoedt 105 Smit F. 
43 Hulst v. 106 Ligtenstein 
44 Oosten v. 107 Horrée 
45 Theunisse 108 Verstraeten 
46 Wingerden v. 109 Suyderhoud 
47 Smit M. 110 Bosschieter 
48 Dekker J. 111 Vlug 

· 

49 Roes 112 Wunnink M. 
50 Stam v.d. 113 Zand v. 
51 Schaper 114 Rijke 
52 Ammers v. 115 Batenburg v. 
53 Faber 116 Bierbrouwer 
54 Dirks 117 Allaart 
55 Dellemijn P. 118 Klauw v.d. 
56 Könst 119 Wegman 
57 Zonjee 120 Michel 
58 Cornelissen W. 121 Mollema 
59 Wunnink A. 122 Balk 
60 Aué 123 Bland 
61 Steden v. 124 Vreeze de 
62 Mug 
63 Cornelissen H. 


