
-��
=��,-�. 
" ...... .  

"'� \ 

. ! 

- ·  

327 

CAISSANIEUWS 

JULI I AUGUSTUS 1992 



-2-

INHOUDSOPGAVE 

Agenda jaarvergadering - 3 Piet Jonkman 

verslag wedstrijdleider Interne - 4 John Könst 
competitiereglement 

verslag wedstrijdleider externe -10 Jeroen Hoogenboom 

verslag secretaris -12 Piet Jonkman 

verslag wedstrijdleider externe -13 redactie 

verslag penningmeester -16 Piet Jonkman 

begroting 1992/1993 -18 Piet Jonkman 

stand zomercompetitie -19 John Konst 

�ijgenbroodtoernooi 1992 -20 

Schaken op donderdag -22 Joost van Steiilis 

) 

t' ;;;• ?' 



-3-

· AGENDA 

jaarvergadering der S.V. Caissa, op dinsdag 1.9.1992 

1. opening 

2. notulen jaarvergadering 1991 (Cn. 323, pag. 5 & 6) 

3. verslag wedstrijdleider interne 
bestuursvoorstel invoering Keizer met herwaardering 

4. verslag wedstrijdleider externe 

5. verslag secretaris 

6. verslag jeugdcommissaris· 

7. verslag penningmeester 

8. verslag kascontrolecommissie 

9. décharge penningmeester 

10. bestuursvoorstel contributieverhoging seizoen 1992/1993 

11. begroting 1992/1993 

12. benoeming kascontrolecommissie 

13. prijsuitreiking competitie 1991/1992 

14. voorstel deelname SGA 1992/1993 

15. bestuursverkiezing. Herkiesbaar zijn: 

Robbert van het Kaar 
Kees Sterrenburg 
Piet Jonkman 
John Könst 
Jeroen Hoogenboom 
Stefan Steemers 
Frans Oranje 

16. rondvraag 

17. sluiting 

voorzitter 
vice-voorzitter 
secretaris/penningmeester 
wedstrijdleider interne 
wedstrijdleider externe 
materiaalcommissaris 
jeugdcommissaris 
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Verslag wedstrijdleider intern John Könst 

Voor het verslag van de afgelopen competitie verwijs ik allereerst naar de 
onvolprezen André Bach met zijn rubriek "Commentaar op de stand". Ik geef 
alleen ter aanvulling nog wat statistische gegevens van het afgelopen seizoen. 

Gemiddeld per ronde: 

Opkomst: Wit Zwart Remise Oneven Mgb. 1/3 Extern 
wint wint 

69,97 14,66 11,66 4,38 0,31 3,93 18,86 10,90 

De volgende spelers wil ik graag even noemen voor hun trouwe aanwezigheid. 

Alle rondes present; 
Sjoen de Vos, Alex Wunnink, Piet Ruhe, Hans Kuyper en Job Dekker. 

29 Rondes present; 
Rik lith, Joost van Steenis, Arnold N-usink, Pim Zonjee, Al/aan Troost en 
Michael Wunnink. 

28 Rondes present; 
Johan van der Klauw, Errit Petersma, Frans Roes, Roben Jan de BTUin, Wam 
Comelissen en Harrie Comelissen. 

Ter herinnering wil ik nog wijzen op het invullen van het uitslagbriefje. 
Jammer genoeg wordt dit nog te vaak vergeten. 
* De winnaar van een partij vult het uitslagbriefje in. 
* Bij remise of afbreken is dit de taak van de witspeler. 
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Wedstrijdleider intern John Könst 

Het Keizersysteem met herwaardering 

Mijn eerste seizoen als wedstrijdleider intern is zonder al te grote 
problemen verlopen. Alleen het obstakel van het op correcte wijze hanteren van 
het competitie-programma zit me nogal hoog. Met name het corrigeren van 
verkeerd ingevulde uitslagenbriefjes was een tijdrovende bezigheid, dat kwam 
door het aanpassen van de kleur, punten, oud punten, score en tegenstanders. 
Ook voor de tegenstander moest dan dezelfde procedure doorlopen worden. 
Zo gebeurde het wel dat ik soms met slechts een ronde 4 uur zat te stoeien, 
bang om iemand te duperen. 

Maar gelukkig lopen er hier op de aardbol nog heel wat aardige mensen rond 
zoals Vincent Steemers, de broer van Stefan. 

· 

Omdat er nog geen geschikt computer-programma voor het Keizer-systeem met 
herwaarderen bestond' voor clubs met meer dan 100 leden wilde hij wel een 
versie schrijven dat voor onze club goed bruikbaar zou zijn. Halverwege de 
zomer kwam hij met een eerste versie van het competitie-progranima met twee 
opties; met en wn4er herwaarderen. Ik was meteen enthousiast alhoewel ik nog 
een paar luxe wensen had. Geen nood voor Vincent, hij paste dat gewoon even 
aan. 
Bij deze wil hem graag bedanken. Hij heeft koste noch moeite gespaard om dit 
voor onze club te doen. Klasse. 

Ik zou in eerste instantie het programma gaan gebruiken zonder herwaardering 
en Stefan Steemers zou een schaduwranglijst bijhouden met herwaardering. 
Maar in mijn dolle enthousiasme ben ik de gehele competitie van 1991-1992 
opnieuw gaan invoeren in het nieuwe programma met herwaardering. De beide 
ranglijsten bleken nauwelijks van elkaar te verschillen.� 

1 Citaat uit CaissaNieuws 317; Naar aanleiding van opmerkingen tijdens de 
jaarvergadering 1989 over het herwaarderen in het gehanteerde Keizersysteem 
binnen de wintercompetitie, is daarnaar een onderzoek geweest. 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 tamelijk ingrijpende 
veranderingen in te houden, die voorshands nadere bestudering behoeven. 
Zodra één en ander in werkbare vorm is te gieten, zal het bestuur niet aarzelen 
met voorstellen te komen. 
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De letterlijke tekst van herwaarderen uit het "Handboek clubschaak" van de 
KNSB over het systeem Keizer luidt als volgt: 

-+Een belangrijk element in het systeem; de herwaardering. 
Herwaardering is een herberekening van toegekende punten met 
het actuele waardecijfer van de deelnemers. Heeft men 
bijvoorbeeld gewonnen van iemand die veertiende op de ranglijst 
staat met 58 punten, maar deze speler is daarna gestegen naar 
de negende plaats met 68 punten dan ontvangt men bij de 
herwaardering alsnog 68 punten. En zo kan men ook punten 
verliezen. De herwaardering vindt wekelijks plaats en vergt 
(zonder computer) veel weik. -

Een ander kenmerk van het systeem is dat er geen plaats meer is voor "slingers 
omhoog" en "(d)" achter hun naam. 

Dit laatste is ook niet meer nodig omdat we alle spelers die niet komen 
automatisch 1/3 geven. Een en ander heeft tot gevolg, dat een 
aaneengeschakelde serie verzuimdagen een langzame, doch zekere daling op de 
ranglijst veroorzaakt. Een groot nut van deze regeling is ook, dat iemand, die 
pas later in de competitie start (bijvoorbeeld een nieuw lid), zonder meer kan 
worden ingevoegd, omdat hij/zij voor alle niet gespeelde rondes 1/3 krijgt. 

De ranglijst die hoort bij het Keizer met herwaarderen-systeem heeft 
verschillende nieuwe kolommen o.a. de G/T (gemiddelde tegenstander) kolom -
deze kolom geeft de gemiddelde plaats weer van de tegenstanders waartegen 
men tot dan toe heeft gespeeld- de andere is de S/B kolom de -zogenaamde 
Sonnebom-Bergerpunten- die als volgt berekend wordt; 

Elke ronde wordt gekeken naar de score van alle tegenstanders, bij 
winst krijgt men dan 2x de score aan punten erbij van de tegenstander, 
bij remise krijgt men l x  de score van de tegenstander en bij verlies 
krijgt men geen punten. Bij een afgebroken partij krijgt men -voorlopig
geen punten totdat de partij uitgespeeld is. 

Op grond van bovengenoemde redenen stelt het bestuur yoor het Keizer
systeem met herwaardering met ingang van het komende seizoen in te voeren. 
Een en ander heeft ook gevolgen voor een aantal artikelen van het 
competitiereglement. Een voorstel voor een gewijzigd reglement vindt u elders 
in dit nummer. 
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4. Competitiereglement 

1. De interne competitie van CAISSA telt in principe 30 ronden en begint op de 
tweede dinsdag van september. De winnaar van deze competitie is clubkampioen 
van CAISSA en ontvangt de wisselbeker. 

2. Waarde-cijfer 

Voor het begin van de eerste ronde wordt een rangorde opgemaakt die is gebaseerd 
op de eindstand van de interne competitie van het daaraan voorafgaande seizoen. 
Elke plaats krijgt een aflopend aantal waarde-punten toegekend: de nummer één 
van het vorig seizoen krijgt 220 punten (dit is ongeveer l1hx het aantal 
deelnem(ster)s), nummer twee 2 19, nummer drie 2 18 enz. Deze rangwaardecijfers 
blijven gedurende de gehele competitie constant en zijn onafhankelijk van de 
speler, door welke een bepaalde plaats op de rangladder (tijdelijk) wordt 
ingenomen. 

3. Indeling 

Spelers dienen zich voor 20.00 uur te melden aan de tafel van de wedstrijdleider. 
De indeling voor de interne competitie geschiedt om 20. 00 uur precies. Wie later 
komt wordt slechts ingedeeld indien men de verlating vooraf kenbaar heeft 
gemaakt. Uiterlijk half negen worden de klokken aangezet. 
Iedere speler speelt tegen een tegenstander die op de ranglijst maximaal negen 

· plaatsen hoger of lager staat. Bij zeer geringe opkomst kan hiervan afgeweken 
worden. Men speelt in één seizoen maximaal drie maal tegen dezelfde 
tegenstander. 

4. Speeltempo 

Het speeltempo voor de interne competitie bedraagt: 
a) 11h uur er persoon voor de eerste 35 zetten daarna is het tempo 1 uur per 

persoon voor 20 zetten, of 
b) 1 3/4 uur per persoon voor de eerste 40 zetten en vervolgens 20 zetten per 

uur. 
Bij uiteenlopende voorkeuren wordt het eerstgenoemde tempo gespeeld. Er wordt 
gespeeld volgens de officiële FIDE-regels. 

Na de eerste tijdcontrole kan de partij afgebroken worden op verzoek van een der 
spelers. De afgebroken partij wordt uitgespeeld op de op de envelop vermelde 
datum of op de speciaal daarvoor bedoelde afgebroken partijen avond ( ± 2 per 
seizoen). Afgebroken partijen die langer dan drie maanden blijven liggen worden 
gearbitreerd door een team van 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. 
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5. Beloning 

Bij een overwinning krijgt men het waardecijfer van de tegenstander, bij remise de 
helft hiervan en bij verlies niets. Als een partij wordt afgebroken krijgen beide 
spelers de helft van het waardecijfer van hun tegenstander. Na het uitspelen wordt 
dit verrekend. 

6. Herwaarderen 

De herwaardering van alle gespeelde partijen geschiedt steeds aan de hand van de 
waardecijfers van de laatst geldige ranglijst. Na de laatste ronde wordt de ranglijst 
extra herzien door n doodherwaarderen n de zogenaamde -eindcorrectie-. voor een 
uitgebreide uiteenzetting verwijzen wij naar het boeltje van de KNSB over het 
systeem Keizer. 

7. Afwezig 

Alle spelers die verhinderd zijn in een bepaalde ronde krijgen hiervoor automatisch 
1/3 van hun eigen waardecijfer. 

8. Externe partijen 

Externe partijen tellen slechts mee voor de interne competitie, indien ze op 
dinsdagen voor het eind van deze competitie worden gespeeld. Dit geldt zowel 
voor de KNSB- en SOA-cup als de SOA-competitie. 

De puntenvergoedingen bedragen bij winst: 

Bord 

1 

2 

3 

Promotie l e  2e 3e 4e 5e KNSB SOA 
klasse klas klas klas klas klas cup cup 

220 2 10 200 190 180 170 220 2 10 

219 209 208 189 179 169 219 209 

218 enz. 

Bij remise krijgt men de helft van dit puntenaantal (wat correspondeert met het 
hierboven vermelde team/bord-nummer en de daarbij behorende waarde) en bij 
verlies niets. 
Als een wedstrijd voor de externe competitie wordt afgebroken en moet worden 
uitgespeeld op een dinsdag, krijgt de betreffende speler, los van de uitslag op de 
uitspeelavond(en), de helft van het eigen waardecijfer aan punten. De uitslag komt 
hier uiteraard nog bij. 
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In de eerste ronde van de interne competitie wordt om de kleur geloot. bij de 
volgende ronden wordt de kleur bepaald door het kleursaldo van de spelers. 
Wanneer spelers elkaar voor de tweede keer ontmoeten, wordt van kleur gewisseld. 
Bij een eventuele derde ontmoeting bepaald opnieuw het kleursaldo de kleur. 

10. Nieuwe spelers 

Nieuwe spelers kunnen meteen ingedeeld worden. De niet gespeelde ronden 
worden als "afwezig" gekenmerkt en overeenkomstig beloond. 

11. Voortijdig de competitie beëindigen 

Indien een speler voortijdig de competitie verlaat, wordt deze gefixeerd op de 
plaats waar deze op het moment van vertrek stond. Alle gespeelde partijen tegen 
deze speler blijven dan gewaardeerd op het waardecijfer van de gefixeerde plaats. 

12. Externe competitie 

De eindstand van de interne competitie geeft recht op een plaats in een team in het 
volgend seizoen. Deze eindstand bepaald vijf plaatsen per achttal en z.even plaatsen 
per tiental. In de huidige situatie zou dit betekenen dat de plaatsen 1 t/m./ 5 recht 
geven op een plaats in het eerste, de plaatsen 6 t/m./ 12 op een plaats in het 
tweede, 13 t/m/ 19 op een plaats in het derde team, enz. 

De overige drie plaatsen van een team worden opgevuld door een 
plaatsingscommissie, bestaande uit twee bestuursleden en de teamleiders van het 
komende seizoen. 

13. Calamiteiten 

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur. 
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VERSLAG WEDSTRIJDLEIDER EXTERNE: Jeroen Hoogenboom 

Zonder enige twijfel een goed en regelmatg jaar voor Caissa. Maar liefst 
vier klokken haalden we binnen, en wel op de volgende manier. 

1. De SGA-cup. 
2. Caissa 3. 
3. Caissa 7. 
4. Caissa 8. 
Hoe ging een en ander in zijn werk? De SGA-cup werd gewonnen onder, laten 
we zeggen, leiding van Joost van Steenis. Deze kerel is eigenlijk een feno
meen. Waar hij aanwezig is vallen punten, ten goede danwel ten kwade, voor
namelijk ten goede, begrijpt u mij w.el, ik bedoel, fenomenen hebben zo hun 
eigenschappen. 
Natuurlijk gaat er ook wel iets mis in elk seizoen. Dat was dit jaar het ge
val met Caissa 2, ze zijn gedegradeerd uit de 3e klasse KNSB, terug naar de 
promotieklasse SGA. 

De teams presteerden als volgt. 

CAISSA 1. 

Een derde plaats. Een jaar waarin niet veel 
opzienbarende gebeurtenissen plaatsvonden. 
Gewogen, en nog net iets te licht bevonden, 
deze omschrijving kan zeer wel op zijn plaats 
zijn. 
Verheugend was de komst van Mark Kremer, die 
Caissa 1 nu juist die duw omhoog kan geven die 
het nodig heeft. 
Topscorers: Mark Kremer: 7 uit 8 en Rik Lith, 
met H uit 9, Teamleider: Robbert van het Kaar. 

CAISSA 2 

Ben degradatieplaats. Niet precies een team 
dat draait zoals het behoort. 
Het verschil tussen de promotieklasse SGA en 
de 3e klasse KNSB is in de randstad groter dan 
men wel zou denken. Dat is altijd even wennen. 
Kijkt u maar naar de topscorers: 
1. Jaap Spreeuw: 4i uit 9 en anderen met 4 uit 8. 
'l'eamleider: Eisse Mastenbroek. 

CAISSA 3 

Meteen weer goed nieuws, een promotie! 
Onder leiding van Joost van Steenis, die het 
eerste bord voor zijn rekening nam, werd het 
erg spannend. Wat zou Grasmat doen? Versterkt 
met extremiteiten als Rolf Schreuder, was Gras
mat de grootste concurrent. 
Toch gelukt. Alle Hulde! 

2B 
Weenink 
Amstelveen Il 
Caissa 
DSC 
ZSC/Saende 
LSGll 
Bloemendaal 
De Zwarte Pion 
Talll 
HMCII 

3C 
FiscbcrZ 
De Uil 
Pat Mat 
PaulKcresll 
De Amstel 
VHSll 
Amstelveen m 
Pbil/Leiden Il 
Caissa II 
Voorschoten 

9 16 49,S 
9 16 46,S 
9 14 47 
9 12 42 
9 11 40,S 
9 7 31 
9 7 30,S 
9 4 24,S 
9 2 24 
9 1 24,5 

9 13 43 
9 12 42,S 
9 12 38,S 
9 10 38 
9 8 37,S 
9 8 37 
9 8 34 
9 7 33 
9 6 30,S 
9 6 26 

EERSTE KLASSE A 

1.Caissa 3 7 12 47.5 K 

2.Al1ere 1 7 11 42 

3.6ras1at 1 7 Il 41.5 

4.US 2 7 6 30,5 1 
1 
1 

Topscorers: Kees Sterrenburg met 5i uit 6, en 
Van de Woestijne met 5 uit b. 

Teamleider: Joost van Steenis. 

5.Amrcba 1 7 6 30.5 

6,ENPS/Ouibus 1 7 4 32 

7.Nieu�enda1 2 7 3 30 

8.Abccude 1 7 3 26 

1 
D ! 
D 
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CAISSA 4 

Net niet gepromoveerd, dat is pech. 
Goed begonnen, verloren tegen koploper 
Isolani en dat niet hebben kunnen inlopen. 
Zonder verdere twijfel een team dat zeker 
kampioen had kunnen worden. 
Topscorers: Sjoerd de Vos: 4� uit 5 en Van 
Bruynsvoort met 3� uit 4. 
Teamleider: Kees Sterrenburg. 

CAISSA 5 

Een plaats die luidt zoals zijn naam: de 5e. 
Vol goede wil begonnen, daar is niets over 
te zeggen. 
Halverwege, zo denken wij, ging er met de 
goede wil iets mis, er werd meer en meer 
verloren. 
Zeker ingeschat als een kampioenskandidaat, 
heeft Caissa 5 teleurgesteld, anders is het 
niet. 
Topscorers: Henk Hofman met 4 uit 4 en zijn 
broer Peter met 3� uit4 ." 
Teamleider: Jan Smit. 

CAISSA 6 
Onder leiding van Frans Oranje. Dan kan er 
van alles gebeuren, en zo ging het ook. 
Verlies van deze en winst van gene, dat is 
ongeveer de samenvatting die van Caissa 6 
gegeven kan worden. 
Niet in de race geweest voor het kampioen
schap, maar wel prettig gespeeld, en dat 
telt, zo dunkt het ons. 
Topscorers: Hans de Heer: 4 uit 5, en 
A. Wunnink m�t 4� uit 7, en Mirjam Klijnkra
mer met 4 uit 6. 
Teamleider: Frans Oranje. 

CAISSA 7 

Net als vorig jaar een vriendenteam. En me
teen weer kampioen! 
U hebt in de verslagen van het Zevende alles 
kunnen lezen over hun avonturen, met als 
slotaccoord wel hun laatste wedstrijd. 
Dat ging uiteraard over hun al dan niet pro
moveren. Een leuk team. 
Topscorers: Fred van Gunst: met 5 uit 6. 
Alle anderen scoorden niet onder de 50%! 

-----�------·---·------ -�-�---

TWEEDE KLASSE B 
l.I10!1ni 2 7 13 43.5 K 
2.Cai111 4 7 12 43 
3. Tal 4 7 11 44.5 
4.FSCRB 1 7 8 35.5 
5.0DI 1 7 6 30.S 
6.Nieuwendaa 3 7 4 35 

7, MEHO 4 7 2 23 
8. PCB 2 7 O 25 D 

DERDE KLASSE B 
!.Hacc:abi 1 
2.Pion 2 
3.ASSV 1 
4. Rosso 1 
5.Caissa 5 
6.lsolani 3 
7.Almere 3 
a.us 3 

DERDE KLASSE C 
!. Oosten/Trn 2 
2.Donner 1 
3.DOS/NW 4 
4.AASTOR 1 
5.Caissa 6 
6. Auoba 3 
7.Abcoude 2 
8,PCB 3 · 

VIERDE KLASSE C 

7 14 45 K 
7 11 4�.s 
7 11 41 
7 6 30 
7 4 34.5 
7 4 26.5 
7 3 31. 5 
7 3 27 D 

7 13 42 K 
7 10 45.5 
7 10 42.5 
7 7 33 
7 5 35 
7 5 31 
7 4 28.5 
7 2 22.5 D 

!.Caissa 7 6 9 29 K 
2.Pion 4 6 8 27 
3.ENPS/Guibus 3 6 8 27 
4. TOZ 2 6 5 25. 5 
5.Raadsheer 6 6 4 20.5 
ó.El Condor 1 6 4 20 
7.DOS/NW 6 ó 4 19 
Abcoude 3 teruggetrokken 

--------- ---- - --'·---·-· 
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CAISSA 8 

Evenals vorig jaar: een merkwaardig team. 
Merkwaardig in die zin vooral dat het bestaat 
uit betrekkelijke 'outsiders'. 
Een echt vriendenteam, dus. 
Zeer sterk, dat zijn ze, en daarom ook kam
pioen geworden! Komend blijven ze in dezelfde 
samenstelling opereren. De volgende uitslagen 
zijn wellicht iets geflatteerd: 
Topscorers: Fokkonk met 7 uit 7 en Seelemeyer 
mer 6� uit 7.  
Teamleider: Niek Narings 

CAISSA 9 

Voor de eerste maal dat Caissa een negende 
team in de SGA heeft opgesteld. 
Het ging het negende zeer voorspoedig. Alles 
was goed georganiseerd door Diederik van Rappard, 
die als team leider had opgeworpen. 
We hopen dat Caissa 9 zal blijven te bestaan en 
dat in het komend seizoen we in staat zullen 
zijn wederom een Caissa 9 op te stellen. 

JAARVERSLAG SECRETAR!2 PIET JONKMAN. 

VIERDE KLASSE B 
1.CtitH B 
2.Ntchter 1 
3.Ch1tur1ng1 2 
4,0otten/Trn 3 
5.N6H 5 
6.T06 1 
7.AHtel 4 
8.VKVC 3 

VIJFDE KLASSE B 

7 13 40 
7 12 35 
7 11 34 
7 8 29 
7 6 27.5 
7 3 21.5 
7 2 18 
7 1 19 

K 
p 

D 

1.A1rcba 4 5 8 22.5 K 

2.Donner 2 5 6 22 
3,CiÎSSi 9 5 6 21.5 
4.L1nd11eer 2 5 5 21 
5.AASTOR 2 5 5 19.5 
6.R1adsheer 7 5 0 13.5 
Chesspot 1 teruggetrokken 

SEIZOEN 1991/1992 

De ledenstand bekeken over verschillende jaren. 

0 - '0 -:i •_. L ,.' ,_, ··' 

83/84 
84/25 
es.-af 
8 6/8 7 

87/ 8 8  
8'3/29 
89/90 
90/91 
91/9� 

Ser.i ·�ireL J'.T i oren Aspiranten Neven 1 eden 
116 9 24 
:14 5 26 
107 5 22 

9é 7 16 
98 7 16 

104 5 14 
112 6 16 

9J 5 24 
:ot 6 15 
112 9 16 

11 
9 

12 
4 

Totaal 
149 
145 
134 
119 
121 
123 
145 
120 
139 
141 

Het bestuur van SV Caissa heeft dit seizoen vijf bestuursvergade
ringen gehad. En er was een i.p.v. van twee vergaderingen voor 
schaakverenigingen te Amsterdam bij de S.G.A. 
Omdat er bestuursproblemen waren bij de Amsterdamse Bond. 
Dit jaar was ook de viering van het 40 jarige bestaan van 
SV Caissa. Het werd groots gevierd met een Knokschaak toernooi 
voor de leden en andere festiviteiten. 

Wat doet de Secretaris voor de club, dit seizoen h�� hij 
37 nieuwe leden aan te melden aan de Bond. 

7 ieden werden nevenlid bij Caissa de rest hoofdlid. 
11 leden gingen verhuizen en 
35 leden zijn weggegaan bij Caissa. 

Secretaris Piet Jonkman. 
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ne Errit Petersma-trofee is iets prachtigs, maar levert de redac-
. .  

tie van Caissanieuws aardig wat hoofdbrekens op: van ieder lid 

moet zijn totale externe prestatie worden vastgesteld. Natuur

lijk blijken aan het eind van het seizoen weer allerlei uitslagen-

briefjes niet bij de wedstrijdleider externe aanwezig (wat lang 

niet altijd zijn schuld is: teamleiders vergeten vaak dit brief

je af te leveren), wat een hoop gezoek in oude nummers van Caissa

nieuws noodzakelijk maakt en, als ook dat geen soelaas biedt, 
t 

want lang niet van alle teamwedstrijden kon de redactie gedetail-

leerde uitslagen geven, telefoontjes naar de onvolprezen competi..:. 

tieleider van de SGA, .t:ruud Merckx. ne laatste was bijzonaer hulp
vaardig in het verschaffen van de ontbrekende informatie, zodat 

wij in het volste vertrouwen U de volgende lijst kunnen presente

ren. Zoals U weet, dingen alleen diegenen mee, die minstens 6 
partijen voor een Caissa-team zijn uitgekomen; hierbij tellen ook 

invalbeurtem, en partijen voor KN�B- en �GA-cup mee. 

Bier komt dan de lijst. Achter de naam van de speler komt het num

mer van het team waarin hij regulier speelde (dit was niet altijd 

van toepassing), zijn resultaat (4t/6 betekent 4t uit 6), en het 

percentage. 

derstreept: 

De eerste naam.met minstens 6 partijen gespeeld is on-

H. Hofman 

Hoogenboom 

Van Dijk 

Beukering 

Vlug 

Colmer 

het is Sjoerd 

5 

n·e Vos 

Schaper 

Seelemeyer 

Kremer 

Van Bruynsvoort 

Van Gunst 

Lith 

Van de Woestijne 

:Ve Heer 

All aart 

Narings 

Stoter 

Roes 

Fokkink 

4 
8 

4 
3 
8 
1 
4 
7 
1 
3 
6 
9 
8 
8 
5 
8 

de Vos, 

4/4 
3/3 
3; 3 
2;2 
1 /1  
1/ 1 
5t/6 
4t/5 
7/8 
7/8 
}t/4 
6/7 
7t/9 
5/6 
4/5 
4/5 
5';/7 
5';/7 
7/9 
Bi/11 

die dus de Eetersma-trofee wint. 

100 l �) 
100 ( �) 
100 
100 
100 
100 
91,67 
90 
87,5 
87' 5 
87' 5 
85, 71 
83, 33 
83,33 
Bo 
Bo 
78, 57 
78, 57 
77,78 
77' 27 

------------------ ---
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S anderse 3 4-f/6 75 
M. Nusink 3 4t/6 75 
Van de Werf 9 4i/6 75 
De Wilde 9 3/4 75 
Van der Stam 8 6t/9 72,22 
A. Nusink 3 5/7 71,43 
Ruhe 4 5/7 71,43 
Wouters 7 5/7 71,43 
Faas 8 5/7 71,43 
Sterrenburg 3 8*/12 70,83 
P. Hofman 5 3t/ 5 70 
H. de Jong 7 3t/5 70 
Van Steenis 3 11/16 68, 7 5 
K0óhler 1 51-/8 68,75 
Van Oosten 3 5t/8 68,75 
Kamphuijs 3 4/6 66,67 
J. ::>mit 3 4/6 66,67 
Rijke 7 4/6 66,67 
E. Leuw 4 4t/7 64,29 
::>teemers 4 4t/7 64,29 
A. Wunnink 6 4t/7 64,29 
Rill 1 5/8 6 2, 5 
Van Ammers 5 5/8 6 2, 5 
Dirks 4 2i/4 62,5 
Louiszoon 9 2t/4 6 2, 5 
Van het Kaar 1 6/10 60 
J olles 1 6/10 60 
1'heunisse 9 3/5 60 
lVl. Wunnink 9 3/5 60 
Faber 5 3i/6 58,33 
.t:Suytenhek 9 }t/6 58, 33 
K'ónst 7 4/7 57' 14 
D. ::3mit 2 5/9 55,56 
Petersma beker 5/9 55,56 
Dekker 6 5t/10 55 
Spreeuw 2 4-t/9 50 
Mastenbroek 2 4/8 50 
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Osterwald 2 4/8 50 
Klijnkramer 6 4/8 50 
Hoomans 8 }t/7 50 
Bach 5 3/6 50 
Sluis 6 3/6 50 
Verdenk 7 2f/5 50 
Horree 9 2t/5 50 
Suyderhoud 6 2/4 50 
Oomens 6 2/4 50 
De Beurs 7 2/4 50 
Jonkman 1/2 50 
Winkels 1/2 50 
Gijsbers t/1 50 
biel en 3 5/11 45,45 
Van Rappard 2 4/9 44,44· 
Kahn 1 }t/8 43, 75 
Uiterwijk 4 3/7 42, 86 
W. Cornelissen 5 317 42, 86 
Molenaar .8 3/7 42, 86 
Auê 7 2f/6 41,67 
L'órinczy 9 2t/6 41,67 
M. Leuw 2 �/9 38,89 
Kikkert 1 3/8 37' 5 
Wijgchel 4 1i/4 37' 5 
Bade 5 2t/7 35,71 
Troost 5 2/6 33,33 
De Casparis 4 1t/6 25 
i.Je Bruin 6 1;-/6 25 
Van der Klauw 9 1t/6 25 
H. Cornelissen 5 1-!/7 21,42 
Oranje 6 1i/7 2 1,42 
Neidig 6 1/6 16,67 
Blees 2 t/5 10 
Mug 5 f/5 10 
l'aulis 2 0/3 0 
iüeuwenhuis 3 0/2 0 
Wildschut 0/2 0 
Kok 0;1 0 

Potters 0/1 0 
.l!."ymael 0/ 1 0 
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Verslag van de Penningmeester Piet Jonkman. 
Weer een financieel jaar voorbij voor Caissa Vo � �ens begroting 1991/1992 zouden we een ne�atief saldo kriJgen va� FL. 2.360,00 maar gelukkig voor de club is dat een stuk m�nder geworden we zijn er in totaal FL. 1.158,00 op achteruit gegaan. (negatief saldo + crediteuren) Dat komt o.a. door de niet begrote inkomsten van h:-t jubileu�.

feest, dat was vorig jaar nog niet bekend. M�ar i�tussen ziJn er wel donkere wolken verschenen aan het �ina�c�el� front. Bekijk de cijfers bijvoorbeeld van de Ja�r��k�n�ng
"

1991/1992 �e grote stijging van de uitgaven Coutribut.e .::>.G.A. , Reiskosten voor Caissa leden die KNSB spel�? en wat er �� ook �an komt een huurverhoging voor onze : pe�1Laal
.

en zo ziJn er intussen nieuwe rekeningen ontstaan �oals ratingkosten SGA/KNSB, Verzekeringskosten materiaal etc: e� c. Daarom st�lt het bestuur voor een contributie�e��oging met het
.

nieu�e seizoen, het is belangrijk voor de :�L� dat er �en financiele armslag is. Jammer genoeg moeten w� ae verhogingen van de KNSB en SGA contributie afdrachten volgen. 

Voorstel voor een contributieverhoging 

In de in dit vergadernummer opgenomen conceptbegroting voor 1992/93 is uitgegaan van 
een contributieverhoging voor senioren van f 10,- per seizoen. De motieven van het 
bestuur zijn in volgorde van belangrijkheid: 

1. De afdracht van contributie per lid aan de SGA en de KNSB is de afgelopen jaren fors 
toegenomen. Ter verduidelijking het volgende overzicht: 

Seizoen Contributie-inkomsten (1) Afdracht aan SGA/KNSB (2) (2) als % van (1) 

87/88 13.800,-- 4.600,-- 33% 
88/89 14.800,-- 4.950,-- 33% 
89/90 13.465,-- 5.561,-- 41 % 
90/91 13.890,-- 5.230,-- 37% 
91/92 14.920,-- 6.280,-- 42% 

De afdracht over de eerste helft van het komende jaar bedraagt ruim f 3300,--. 
Zoals u kunt zien gaat een groot deel van de contributie die we als gevolg van de groei 
van het ledenaantal konden incasseren richting SGA en KNSB. 

2. Met ingang van het seizoen 1992/93 gaat de huur van het Oranjehuis omhoog. De 
verhoging valt nog mee, maar bedraagt op jaarbasis toch ruim f 300,--. 

3. Zonder contributieverhoging zou op basis van het huidige aantal senior-leden een tekort 
op de begroting ontstaan van ongeveer f 1200,--. Er zit niet veel rek in andere posten van 
de begroting. Er kan natuurlijk altijd gesneden worden in bepaalde posten, maar dan praat 
je toch op zijn hoogst over een paar honderd gulden. Daarnaast dienen we nog rekening 
te houden met mogelijke tegenvallers voor wat betreft de drukkosten van Caissa Nieuws 
en de reiskostenregeling van de KNSB. 
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Uitstel tot later datum van een verhoging is mogelijk, maar het· bestuur acht het niet 
wenselijk om in te teren op het vermogen. Zo dient in verband met de afdracht aan de 
SOA aan het begin van het seizoen -dus voor de contributiebetalingen beginnen- een 
bedrag van inmiddels f 3300,- in kas te zijn. 

Bij een contributie van f 130,- per seizoen is Caïssa -ook gezien het feit dat we maar 1 
maand dicht zijn- nog steeds een relatief goedkope club. Een contributie van f 150,- is 
niet ongebruikelijk. 

Met het oog op de stimulering van het jeugdschaak stellen wij voor uitsluitend de 
contributie van de seniorleden te verhogen. Bovendien spelen jeugdleden minder dan 
seniorleden. Ook de contributie voor nevenleden blijft gelijk. 

LET OP 

Met ingang van het nieuwe schaakseizoen zijn de uitslagenbrietjes veranderd in: 

t 

.l=l-0 
2 = 0- 1 
3=1h-1h 
4 = Afgebroken 

t t t t t 

f; 
1 
1 
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Begroting 1991192, jaarrekening 1991192 en begroting 1992193 van de Schaakvereni-
ging Caïssa. 

� 
Contributie 
Rente 
Donaties 
Verkoop boekjes 
Nieuw materiaal 
Diversen 
Negatief saldo 

Lasten 

Zaalhuur 
Caïssa Nieuws 
Eijgenbrood Toernooi 
Contributie SGA 
KNSB 
Reiskosten 
Afschrijving materiaal 
Aanschaffingen 
Reparatie materiaal 
Bestuurskosten 
Computerkosten 
Porti 
Prijzen 
Jeugd 
Diversen 
40 jaar Caïssa 
Dubieuze debiteuren 
Positief saldo 

Be�r. 1221l22 

f 13.930,00 

f 150,00 

f 50,00 

f 20,00 

f --,--
f --,--
[ ___ �:�-�9.! 004 

f 16.510,00 

Begr. 1991/92 

f 3.225,00 

f 2.000,00 

f 300,00 

f 5.300,00 

f 650,00 

f 300,00 

f 250,00 

f 150,00 

f 100,00 

f 650,00 

f 150,00 

f 125,00 

f 500,00 

f 150,00 

f 100,00 

f 2.360,00 

f 200,00 

[ _______ J _____ 

f 16.510,00 

Balans 31-07-1991 31-07-1992 

Activa 

Materiaal f 3.050,00 f 3.250,00 
Giro f 986,79 f 646,66 
Plusrekening f 4.775,73 f 4.600,67 
Vorderingen [ __ �?Q!.99 [ ___ �?_Q!_9Q_ 

f 9.382,52 f 9.217,33 

Zie voor de noten de volgende bladzijde 

iaarr. 1221l22 

f 14.920,85 

f 228,46 

f 178,00 

f 25,00 

f 300 002 
' 

f 845,003 

l-----���!50 
f 16.762,81 

Jaarr. 1991/92 

f 3.500,00 

f 701,796 

f 300,00 

f 6.281,65'7 

f 407,008 

f 631,70 

f 250,00 

f 393,009 

f 0.00 

f 874 8710 
' 

f 162,50 

f 69,40 

f 447,18 

f 91,25 
f 127,50 

f 2.211,97 

f 313,00 

[ _______ .! ______ 

f 16.762,81 

Passiva 

Crediteuren 

Be�r, 1222L23 

f 16.000,001 

f 200,00 

f 50,00 

f · 20,00 

f --,--
f --,--
[ _______ J ___ 

f 16.270,00 

Begr. 1992/93 

f 3.800,005 

f 2.000,00 

f 300,00 

f 6.900,00 

f 400,00 

f 450,00 

f 250,00 

f 150,00 

f 100,00 

f 700,00 

f. 150,00 

f 120,00 

f 500,00 

f 150,00 

f 100,00 

f -- , --

f 200,00 

�--------.! ______ 

f 16.270,00 

31-07-1991 

f 990,12 
Eigen vermogen f 8.392,40 

------------
f 9.382,52 

31-07-1992 

f 892,50 
f 8.324,83 

--------------
f 9.217,33 

' ' 
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1. Gebaseerd op een contributieverhoging voor senioren van f 120,-- naar f 130,-- per 
jaar. Deze voorgestelde verhoging wordt elders toegelicht. 
2. Vier nieuwe kampioensklokken, gewaardeerd op f 75,-- per stuk. 
3. Niet in de begroting 1991/92 begrote inkomsten van het 40-jarig jubileum: inschrijf
geld deelnemers en donaties. 
4. Begroot was een eenmalige intering van f 2360,- op het eigen vermogen in verband 
met het 40-jarig bestaan van de club. De uiteindelijke kosten zijn lager uitgekomen. De 
post crediteuren op de balans omvat nog de drukkosten van een deel van het jubileum
nummer. 
5. De huur van het Oranjehuis gaat voor het eerst sinds jaren omhoog. De verhoging 
bedraagt ± 10 % . 
6. Enkele rekeningen van de drukker zijn nog niet binnen. Zie de post crediteuren op de 
balans. 
7. De afdracht aan de SGA (en daarmee indirect aan de KNSB) is de afgelopen jaren 
systematisch gestegen. Het is met name deze stijging die ten grondslag ligt aan het 
voorstel de contributie te verhogen. Zie voor een overzicht van de door de club afgedra
gen contributie de toelichting op het voorstel tot contributieverhoging. 
8. Deze en de volgende post fluctueren sterk, atbankelijk van de indeling in de KNSB
poules en de KNSB-regeling van de reiskosten. 
9. Hoger dan begroot vanwege de tussentijdse aanschaf van een demonstratiebord. 
10. Onder meer: jaarlijkse kosten Kamer van Koophandel, verzekering materiaal, 
consumpties bezoekende teams en inschrijfgeld van de club vertegenwoordigende 
snelschaakteams. 

Stand zomercompetitie na de Se Ronde van 14 juli 1992 

Nr. Sys Naam wc Punten KS AW Sc/Afg Perc WP Oud Bij/Af* 
---- ---------- --- --------- ---- ---- - - --- ---- ----------- --- --- ------- ---- - ---- --- -

1 65 
2 91 
3 62 
4 106 
5 52 
6 104 
7 77 
8 69 
9 41 

10 72 
11 109 
12 71 
13 97 
14 102 
15 74 
16 34 
19 46 
20 105 

:Faber 38 313 
:Wijchgel 38 356 
:Semi no 38 377 
:Bruijn J. 40 378 
:Wilde de 40 382 
:Klauw v/d 40 382 
:Louiszoon 42 406 
:Oranje 42 411 
:A llaart 42 416 
:Oomens 44 417 
:Grinnninck 44 420 
:Aué 44 434 
:Schouten 46 436 
:Buijtenhek 46 436 
:Wunnink M. 46 455 
:Bruijn de R. 48 459 
:Hoogenboom 50 475 
:Keulen v. 50 480 

-----� --- ---�--� 

8 
lW 7 

8 
8 

lZ 7 
lW 7 

8 
6 
6 

lZ 5 
2 

lZ 7 
lZ 3 
lW 3 

8 
lW 7 
lW 5 

4 

7� 94% 20 351 -38 
4� 64% 29 356 0 
6 75% 27 377 0 
2� 31% 25� 378 0 
6� 93% 17 382 0 
2� 36% 20� 382 0 
4 50% 27 444 -38 
4� 75% Il 451 -40 
6 100% 9 416 0 
4 80% 9 417 0 
l 50% 8% 460 -40 
4 57% 25 484 -50 
2 67% 5� 436 0 
n 50% 7 436 0 
3 38% 27� 483 -28 
5 71% 17� 529 . -70 
4� 90% Il� 475 0 
0 0% 16� 480 0 



-20-

CAISSA 

De stichting Caissa organiseert 

het 

EIJGENBROODTOERNOOI 

WEEKENDTOERNOOJ 
(6 ronden zwitsem) 

te 

AMSTERDAM 

op 

2S, Ui en 27 1eptember 1992 

. . . . . . . . . .·.·.·.·.·.·.·,·,·.·.·. . .. . . ... .. . 
:• : ::: :::::: ::::: .::::: :::�:���� . : ::: . : . : :: .

· • · ···::::: :: · . : : .:• 
::::#.#.•#.i#.i::#.:#.:�#.#.�:V:#.•:•:::::::::::::::• 

. .. . .. . . . . . . .. . .. . . .. . . ....... . . ... . . . . . . .. .. .. . . . . . . ' . . . .. . . . ...... . . . ...... . . . . . . .. . . .... . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . .. . ..... . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . :::::::::::::::::::::::::::::!�,,���·:�•�::::::::::::::::::::::::.
·:::::: 

. . ·>>: - : . : -:- : . : - : -: - : - : - : -:-: - : - : - : - : - : · : - : - : ·>>:- : - : - : - : -: - : -: - : - : -:- :- : - :- : - : -: -: - : . : · : · : -: - : 

PROGRAMMA 

vrijdag 25 september: aanmelding 
opening 
le ronde 

zaterdag 26 september: 2e ronde 
3e ronde 
4e ronde 

zondag 27 september: 5e ronde 
6e ronde 
ptijsuitreiking 

18.30 - 19.15 uur 
19 .15 - 19 . 30 uur 
19.30 - 23.30 uur 

9. 00 - 13. 00 uur 
14.00 - 18.00 uur 
19.30 - 23. 30 uur 

9. 00 - 13.00 uur 
14.00 - 18. 00 uur 
18.30 uur 

Het is toegestaan aan één van de eerste vier ronden niet deel 
te nemen, mits dit vóór het begin van het toernooi kenbaar is 
gemaakt; men ktijgt dan in de betreffende ronde een half punt. 

, ,, 



PRUZEN 
Ie Piiis f 500,-
2e f 400,-
3e f 300,-
4e f 200,-
5e f I00,-
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RATINGPRUZEN 
per categorie: Ie ptijs 

2e 
3e 
4e 

f 200,
f I50,
f IOO,
f 50,-

6e f 50,-
7e f 50,-
Se f 50,-

Er zijn twee categorieën, die beide 
ongeveer een derde deel van het 
deelnemersveld omvatten. 

B�j gelijk eindigen worden prijzen gedeeld. Per deelnemer wordt 
slechts één prijs uitgekeerd . 

. Het maximale aantal deelnemers is 150. 

SPEELTEMPO 
40 zetten in 1 uur en 45 minuten; na de 40e zet wordt de 
klok 15 minuten teruggezet, waarna de p�j wordt uitge
vluggerd volgens het enigszins aangepaste FIDE-snelschaak
reglement voor 5-minutenpartijen. 
Het reglement zal in de speelzaal verkrijgbaar zijn. 

INSCHRIJVING 

Door overschrijving van f 25, - op giro 272991 ten name 
van de Stichting Caissa te Amsterdam, onder vermelding 
van speelsterkte (ELO-rating en/of klasse) en eventuele 
schaakvereniging, tot uiterlijk 13 september 1991. 
Of telefonische aanmelding bij: 
Jeroen Hoogenboom 020 - 627 1077 
Stefan Steemers 020 - 627 1877 
Of op dinsdagavond bij de schaakvereniging CAISSA, 
adres: Van Ostadestraat 153, Amsterdam, de Pijp. 

SPEELLOKAAL 

Hogeschool van Amsterdam (Sociale Academie), Kuipers
straat 151, Amsterdam (oud-zuid). Telefoon: (alleen 
tijdens toernooi) 020 - 664 24II 
tramlijn 3 of 4, halte Van Woustraat/Ceintuurbaan 
(gelegen dichtbij de Amstel). 

· 
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SCHAKEN OP DONDERDAG 

Caissa biedt haar leden een tweede mogelijkheid om te schaken 

PLAATS: Buurthuis De Pijp op de hoek van de Lutmastraat en de 
Van der Helststraat. 

TIJD: Elke donderdagavond van 19.30 tot 23.00 uur 
(vanaf 3 september) 

PROGRAMMA: Eerste periode van 19.30 tot 21.00 uur 
- Schaakcursus door Joost van Steenis 
- Als men de cursus niet volgt kan men vluggeren 
Tweede periode van 21.00 tot 23.00 uur 
- Twee rapidpartijen (tempo 30 minuten per persoon 

per partij) tegen dezelfde persoon volgens een 
soort Keizersisteem 

- Men kan ook blijven vluggeren 

CATERING: De prijzen van de comsumpties zijn in het buurthuis 
relatief laag. 

KOSTEN: Per avond betaalt men f 2,50. Hiervoor heeft men het 
recht de hele avond te vluggeren en/of mee te doen 
met de rapidcompetitie of zich op een andere manier 
bezig te houden met het schaakspel. 
De deelnemers aan de cursus betalen voor de maanden 
september tot en met december (ongeveer 15 avonden) 
een extra bedrag van 15 gulden. Dit is een bijdrage 
in de cursuskosten en men ontvangt daarvoor enig 
cursusmateriaal dat aansluit bij datgene dat op de 
cursus naar voren wordt gebracht. 

OPMERKING: Bij grote deelname worden de prijzen verlaagd. 

OPMERKING: Het is een experiment en ik hoop dat de belangstelling 
zo groot is dat het experiment het volgende jaar kan 
worden voortgezet. 

EXTRA: Wellicht worden er zo nu en dan vluggertoernooien om 
prijzen georganiseerd. 

OPGAVE, BETALING en INLICHTINGEN: 
Joost van steenis 
saffierstraat 39-III 1074 GK Amsterdam 
telefoon: 6646800 
en elke· dinsdag op de speelavond van caissa 


