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COLOFON 

Caissanieuws is het clubblad van schaakvereniging Caissa, anno 1 mei 1951. Caissanieuws verschijn 
zesmaal per jaar. 
Clublokaal Caissa: Oranjehuis, Van Ostadestraat 153, Amsterdam, oud-zuid. 020 - 662 3917 
Clubavond: dinsdagavond. giroreking: 460 28 82, tn. v. Caissa, Amsterdam. 

voorzitter 
Robbert van het Kaar 
Van Reigersbergenstraat 706 
1052 WK Amsterdam 
020 - 682 2586 

wedstrijdleider interne 
John Könst 
Burg. Tellegenstraat 3" 
1073 KA Amsterdam 
020 - 676 8702 

materiaal 

redactie 
Jeroen Hoogenboom 
J!oogte Kadijk 140C 
1018 BV Amsterdam 
020- 627 1077 

penningmeester 
Piet Jonkman 
Rozengracht 168 A 
1016N K Amsterdam 
020-627 8743 

wedstrijdleider externe 
Jeroen Hoogenboom 
Hoogte Kadijk 140 C 

1018 BV Amsterdam 
020 - 627 1077 

Stefan Steemers 
Prinsengracht 214 C 
1016 HD Amsterdam 
020 - 627 1877 

secretaris 
Jaap Spreeuw 
Ruysstraat 7 
1091 BP Amsterdam 
020 - 663 3003 
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AGENDA Jaarvergadering der S.V. Caissa, op dinsdag 7 september 1993 

1. opening 

2. notulen jaarvergadering 199 2 (zie vanaf pagina 5 in dit nummer) 

3. verslag wedstrijdleider interne (pag. 8) 
,,, Ja.bestuursvoorstel tot verlenging van de wintercompetitie (toelichting op pag. 4) 

3b.bestuurvoorstel tot aanschaf van een draagbare computer voor Caissa (toelichting op pag. 4) 

4. verslag wedstijdleider externe (pag. 9) 

5. verslag secretaris (pag. 16) 

6. verslag jeugdcommissaris (in dit nummer) 

7. verslag penningmeester (pag. 15) 

8. verslag kascontrolecommissie 

9. decharge penningmeester 

JO. begroting 199311994 (pag. 14) 

ll. benoeming kascontrolecommissie 

12. prijsuitreiking competitie 199211993 

13. voorstel deelname KNSBISGA 199311994 

14. Een tweede clubavond, voorstel van Joost van Steenis (zie pag. 18) 

15. bestuursverkiezing 
aftredend zijn: 

- Jeroen Hoogenboom als wedstrijdleider externe 
- Jaap Spreeuw als secretaris 
- Frans Oranje als jeugdcommissaris 
- Stefan Steemers als materiaalcommissaris 
- Kees Sterrenburg als vice-voorzitter 

herkiesbaar zijn: 
- Robbert van het Kaar als voorzitter 
- Piet Jonkman als penningmeester 
- John Könst als wedstrijdleider interne 

kandidaten bestuursfuncties: 
- Jop Dekker als wedstrijdleider externe 
- Stefan Steemers als secretaris 
- Frans Oranje als materiaalcommissarisMce-voorzitter 

16. rondvraag 

17. sluiting. 
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Voorstel tot verlenging van de wintercompetitie 

De huidige tekst van de l e  zin van art. 1 van het competitiereglement luidt: "De interne competitie van Caissa 
telt in principe 30 ronden en begint op de tweede dinsdag in september.'' 
Het bestuur steh de volgende wijzigingvoor: ''De interne competitie van Caissa telt tenminste 32 en ten hoogste 
35 ronden, afhankelijk van het aantal beschikbare dinsdagen in een seizoen. Aan het begin van ieder seizoen 
wordt voor de eerste ronde het aantal ronden van de wintercompetitie in dat jaar bekendgemaakt.'' 

Motivering: 
De ervaring leert dat de interne competitie de grote trekpleister van Caissa is. Rapidtoemooitjes en vooral 
afgebroken partijen-avonden trekken veel minder belangstelling. Het percentage partijen dat op de daarvoor 
gereserveerde avonden wordt uitgespeeld, is bijzonder gering. Bovendien is het seizoen al vrij vroeg afgelopen: 
vaak al rond half mei. 
Wij stellen voor om de twee snelschaakavonden en de l 0 ronden zomercompetitie te handhaven en de overige 
avonden alle te reserveren voor de interne (winter)competitie. 

Indien dit voorstel wordt aangenomen, leidt dittotwijziging vanartikel 4 (afgebroken partijen). Deteksthiervan 
wordt dan: 
4. Als een partij wordt afgebroken, krijgen beide spelers 1/3 van het eigen waardecijfer opgeteld bij de eigen 
punten. Na het uitspelen wordt dit verrekend. 
Indien een partij wordt afgebroken, maken de spelers een afspraak over datum en tijdstip van voortzetting. De 
afgebroken partij wordt uitgespeeld op de op de envelop vermelde datum. De partij dient binnen drie maanden 
te worden beëindigd. Niet op tijd beëindigde partijen worden gearbitreerd door een team van ten minste drie 
spelers uit Caissa 1, op voorwaarde dat deze spelers geen direct belanghebben bij de uitslag. Het bestuur beslist 
over de samenstelling van het arbitrageteam. 

Voorstel tot aanschaf van een portable computer voor Caissa 

Gedurende de laatste maanden van de wintercompetitie is gebruik gemaakt van de laptop-computer van Ed 
Leuw en het indeliogsprogrannna van Vincent Steemers. Met behulp hiervan kon zeer snel worden ingedeeld; 
fouten in de indeling konden zeer snel worden gecorrigeerd. 
Het bestuur stelt nu voor dat Caissa een dergelijke computer aanschaft. Aangezien de huidige begroting geen 
ruimte biedt voor een dergelijke aanschaf, vragen wij de ledenvergadering toestemming om maximaal 1000,
uit de reserve te halen. 

op 3 mei 199 3 is geboren 

Zosha Elizabeth Neeltje 
zusje van Emma 

Radboud Winkels 
Irene de Valk 
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op JO juni 1993 is geboren 

Oscar 
Aran Köhler 



Notulen jaarvergadering Caissa, 1 september 1992 Jeroen Hoogenboom 

1. opening 
De voorzitter heet allen (32 leden) welkom. Secretaris/penningmeester Piet Jonkman kan de vergade
ring niet bijwonen. 

2. notulen jaarvergadering 1992 
Pim Zonjee vraagt het woord. Hij heeft enkele aanmerkingen op de notulen van 1991. Hij stelt voor de 
redactie van Caissanieuws te verzoeken voortaan de notulen ook in het vergadernummer te plaatsen. 
Dit voorstel wordt overgenomen. 
Zonjee heeft kritiek op de weergave van zijn opmerkingen op de laatste jaarvergadering; tweemaal onzin 
en eenmaal zelfs helemaal niet genotuleerd, ofschoon het een door de vergadering bekrachtigd voorstel 
betreft. 
(Het punt dat in de notulen ontbrak, betrof zijn door de vergadering overgenomen voorstel om als uit
gangspunt voor de partijduur in de zomercompetitie, de toernooipraktijk te volgen. Voor Caissa betekent 
dit 1 % uur voor 35 zetten, waarna men de klok 15 minuten terugzet en de partij uitvluggert. Voor mensen 
die vroeger weg willen kan op hun verzoek het terugzetten achteiwege blijven. In dat geval duurt de par
tij in totaal 3 uur, red.). 
Vooral het ontbreken van dit vergaderingsbesluit brengt Zonjee tot het voorstel de notulen 'node goed te 
keuren'. De voorzitter gaat hierin niet mee omdat déze kritiek wèJ in de notulen wordt opgenomen. 

3. verslag wedstrijdleider interne 
3a.bestuursvoorstel invoering Keizer met heiwaardering 
Marcel Nielen vraagt waarom Caissanieuws niet op tijd is verschenen. Redacteur Jeroen Hoogenboom 
meldt dat er moeilijkheden waren met de distributie. Joost van Steenis merkt op dat Keizersysteem met 
heiwaardering al eerder in Cn. uitvoering is behandeld, zodat de leden kunnen weten waarover het gaat. 
De voorzitter licht een en ander nog eens toe. Nusink A. vraagt of er niet een met een schaduwlijst kan 
worden gewerkt. Vz. antwoordt dat deze niet al te betrouwbaar zou zijn, de indeling zou immers met her
waardering anders zijn. 
Er wordt gediscussieerd over het herwaarderen. Joost van steenis stelt voor een jaar proef te draaien. 
De vergadering gaat hiermee niet akkoord. 
Er wordt over het Keizersysteem met heiwaardering gestemd : voor: 24 leden 

tegen: 7 
niet stemde Joost van steenis. 

Het voorstel is hiermee aangenomen, Caissa kent vanaf nu het Keizersysteem met heiwaarc:lering. Dit 
wordt in het competitiereglement opgenomen. 
Belangrijk: een gevolg van het heiwaarderen is dat alle leden die dinsdag afwezig zijn, automatisch 1/3 
deel van hun waardecijfer krijgen. Men hoeft zich dus niet langer telefonisch af te melden. 

Robert Jan Schaper infonneert naar de werkwijze van de plaatsingscommisSie. Vz. legt uit dat de plaats 
in de eindrangschikking een indicatie geeft over de minimale hoogte van het team waarin men opgesteld 
kan worden. Indien een speler wel geplaatst is maar niet extern wil spelen, dan schuift zijn plaats door 
naar de volgende speler op de ranglijst. 
Joost van Steenis stelt voor spelers alleen te plaatsen die minimaal 15 rondes intern hebben gespeeld. 
De vergadering spreekt zich hier echter niet over uit. 

4. verslag wedstrijdleider externe 
Johan van der Klauw beklaagt zich erover dat hij het afgelopen jaar bij een wedstrijd van Caissa 9 een
maal gepasseerd is, hoewel uitgenodigd te komen. 
Non-playing captain Diederik van Rappard legt de omstandigheden uit waaronder dit gebeurde; er moest 
gerouleerd worden. 
Wedstrijdleider Jeroen Hoogenboom bedankt alle teamleiders voor hun werk in het afgelopen jaar. 

5. verslag secretaris 
Het verslag in Cn.327 wordt voor kennisgeving aangenomen. 

6. verslag jeugdcommissaris 
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Frans Oranje meldt dat de jeugd een redelijk succesvol jaar achter de rug heeft. 
Piet Ruhe, die de jeugd enkele jaren heeft begeleidt, stopt hiennee. Oranje roept de leden op hem bij de 
jeugd te assisteren. Mark Kremer voelt zich geroepen. 
Voorts meldt Oranje dat 'C20', de jeugd onder de 20 jaar, ook dit jaar in de KNSB-competitie· zal mee
spelen. 

7. verslag penningmeester 
Bij absentie van penningmeester Piet Jonkman licht de voorzitter een en ander toe. Er wordt geinfor
meerci naar de post dubieuze debiteuren. Dit komt bij punt 1 1  opnieuw aan de orcie. De post Caissa
nieuws roept bij de heer Neidig vragen. Voorts stelt hij enige boekhoudkundige veranderingen voor die 
door de Vz. in dank worden aanvaard. 

8.verstag kascontrolecommissie 
De commissie heeft de boeken van Caissa ingekeken en in orde bevonden. 

decharge penningmeester 
De penningmeester wordt gedechargeerd. 

10. bestuursvoorstel contributieverhoging seizoen 1992/1993 
Het bestuur stelt voor de contributie te verhogen naar 130,- per jaar, wat betreft de senior en 
hoofdleden. 
Vz. licht toe: er zijn twee redenen, te weten de verhoogde contributie van de SGA (oorzaak: verhoogde 
contributie van de KNSB), en de verhoogde zaalhuur van het Oranjehuis. De vergadering gaat akkoord, 
voorstel is aangenomen. 

1 1. begroting 199211993 
Bij het bespreken van de begroting betogen Arie Neidig en Pim Zonjee, dat de post dubieuze debiteuren 
beter kan worden opgevoerd onder het de naam afschrijving dubieuze debiteuren, omdat het hier een 
last betreft. 
Dubieuze debiteuren horen onder die naam wel thuis op de actiefzijde van de balans, als afsplitsing van 
de post vorderingen, voorzover ze nog niet zijn afgeschreven. Aan de passiefzijde moet voor hetzelfde 
bedrag een post reserveringen dubieuze debiteuren in het leven worden geroepen. 

12. benoeming kascontrolecommissie 
De heren A. Neidig en D. Smit zullen dit jaar zitting nemen. 

13. prijsuitreiking competitie 199111992 
Wintercompetitie: clubkampioen: Aran Köhler 

2e Rik Lith 
3e Micha Leuw 

snelschaakcompetitie: 1 e Aran Köhler 

zomercompetitie: 1e 
2e 

Bert Wijchgel 
Bram Faber 

De Errit Petersmatrofee werd toegekend aan Sjoerd de Vos (5Yz uit 6, Caissa 4), die hem echter wei
gerde op grond van de overweging dat zijn prestaties in de 2e klasse SGA van onvoldoende waarde 
zijn. 

14. voorstel deelname KNSB/SGA 199211993 
Caissa neemt dit seizoen deel met éen team in de KNSB-competitie en 8 teams in de SGA-competitie. 
Voorts worden twee jeugdteams ingeschreven. Ook C20 neemt deel aan de KNSB-jeugdcompetitie. 

15.bestuursverkiezing 
Alle zittende bestuursleden worden herkozen. 

16. rondvraag 
de voorzitter gebruikt de rondvraag om de bestuursprijs uit te reiken. Deze gaat dit jaar naar Betty Bos. 
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�ij neemt afscheid
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nd. Vz. dankt haar hartelijk voor de samenwerking in de afgelopen 

Jaren en overhandigt haar namens Ca1ssa een cadeau. 
Joost van Steenis licht andermaal een tweede clubavond op donderdag toe. 

17. sluiting 
De voorzitter dankt allen voor hun aanwezigheid . 
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Terugblikken op het seizoen 1992-1993 

Robbert van het Kaar 

Caissa mag met tevredenheid terugzien op het 
afgelopen seizoen. Het eerste team promoveerde naar 
de Ie klasse KNSB, het 8e (voor de tweede opeenvol
gende keer!) en het 9e werden beide kampioen en we 
legden opnieuw beslag op de SGA-cup. Geen enkel 
team degradeerde. Komend jaar krijgen we in de SGA 
te maken met het nieuwe speeltempo: 1 Y2 uur voor 35 
zetten en daarna de klok een kwartier terug om de 
partij uit te vluggeren. 

De interne competitie was totaanheteindspannend en 
werd opnieuw gekenmerkt door de grote deelname. 
Het bestuur stelt voor de interne competitie te verlen
gen tot 32 ronden. De ervaring leert dat het seizoen na 
de 30e ronde -meestal al half mei- een beetje inzakt. 
We stellen voor het tempo intern te houden zoals het 
is; eerst maar eens een jaartje kijken hoe het speel-
tempo extern bevalt . 

In het bestuur hebben vonden/vinden nogal wat muta
ties plaats. 

. Vanwege persoonlijke omstandigheden heeft secreta
ris annex penningmeester Jo11kman de functie van 
secretaris afgestoten. Jaap Spreeuw heeft zich bereid 
verklaard op te treden als interim-secretaris. Vice
voorzitter Cees Sterrenburg heeft zich teruggetrok
ken, omdat hij vindt dat hij voor een lid van het bestuur 
te weinig op de club aanwezigkanzijn. Wel wil hij zich 
graag blijven inzetten voor project.en zoals vorig jaar 
het 40-jarig bestaan van de club en dit jaar het 
Eijgenbrood-toemooi. 
Jeroen Hoogenboomtreedt af als extern wedstrijdlei
der, na deze functie zes jaar lang met grote inzet te 
hebben vervuld. U weetniethalf hoeveel werkbij heeft 
verzet; krijg-vooral aan het begin van een seizoen-een 

team maar eens compleet... Onder het bewind van 
Jeroen hebbenwedenk ik toch wel zo'n20 kampioens
klokken geïncasseerd en is het aantal teams met drie 
toegenomen. Jeroen blijft hoofdredacteur van Caissa-
nieuws. 

· 

Natuurlijk waren er ook enkele minpun�. In het 
begin van het jaar heeft het bestuur bêsÏOten de 
jeugdafdeling op te heffen. Frans Oranje zag geen 
kans zonder extra begeleiding de jeugd draaiende te 
houden. 

De club heeft in de loop van één seizoen te maken met 
':1j v�� v�rl�. �ieuwe ledenkomen en gaan en lang 
met�tlJdis dwdeliJkof een lid een paar weken geen zin 
(of tiJd) heeft dan wel definitief vertrokken is. Aan het 
eind van het seizoen resulteert dit (zie de balans) in een 
omvangrijke � dubieuze debiteuren. De penning
meester doet ZlJn best, maar kan niet anders dan roeien 
met de riemen diehij heeft. Na het tekort van vorig jaar 
hebben we dit jaar -ondanks extra voorzieningen- een 
klein overschot. 

We missen al enige tijd enkele vertrouwde gezichten . 
De heer Barendregt ziet vanwege persoonlijke om
standigheden jammer genoeg geen kans meer onze 
clu�avonden te bezoeken. Gelukkig horen we regel
matig van prof. Van Hulst hoe het hem vergaat. Ook 
de heer Neidig hebben we enkele maanden moeten 
missen. Vlak voor de vakantie heeft hij de club weer 
bezocht en we hebben goede hoop dat hij weer regel
matig aanwezig zal zijn. 

Na een korte come-back nemen we nu definitief af
scheid van Betty Bos. We zullen haar missen. We 
hopen dat we met de nieuwe beheerders net zo'n goede 
relatie kunnen opbouwen als met Betty. • 
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verslag interne compedtie 199211993 

Een historisch moment om terug te blikken 
op het afgelopen seizoen waarin voor het 
eerst in de geschiedenis van Caissa het 
Keizersysteem is gehanteerd. 

John Könst 

Tijdens de ledenvergadering van 1992 werd als één 
van de bezwaren om het Keizersysteem in te voeren 
aangedragen dat men geen controle meer had over de 
punten die men ten opzichte van een vorige ronde bij/ 
afkreeg. 
Om toch enigszins aan die wens tegemoet te komen is 
er aan iedereen halverwege en aan het einde van de 
competitie een persoonlijk overzicht uitgereikt. Hierop 
kon men dan zien hoe de punten tot stand waren 
gekomen. Een bijkomend voordeel hiervan was dat er 
tot twee maal toe melding werd gemaakt van een 
foutieve uitslag (verkeerd ingevuld uitslagbriefje), 
deze was dan in het programma op een zeer gemakke 
lijke manier te corrigeren. 

Over het computerprogramma wil ik u graag melden 
dat er in het afgelopen jaar door Vincent Steemers nog 
verschillende veranderingen aangebracht zijn. Een 
van die veranderingen is de S(tijging)ID(aling)tabel 
en de S/D barometer (aha, André, hier komt de enige 
echte tabelmagiër om de hoek kijken!). 
En met ingang van het nieuwe seizoen wordt de 
ranglijst nog meer uitgebreid met een ELO- en 
ToemooiPrestatieRating kolom. 
Om de overzichtelijkheid op de ranglijst op peil te 
houden zou eventueel de S(onnebom)B(erger)kolom 
kunnen verdwijnen. 
Tenzij u laat weten waardetehechtenaan deze kolom 
op de ranglijst, hetzelfde geldt trouwens voor de WI 
.P(weerstandspwrten) kolom. 

Extra Keizerpunten 

Het gebeurde een enkele maal dat een nieuw lid � 
een behoorlijke speelsterkte halverwege de competitie 
ingedeeld werd tegen een wat zwakkere schaker, of dat 
sterke spelers door veel verzuim toch watte laag op de 
ranglijst belanden. We hebben gekozen om in derge
lijke uitzonderingsgevallen spelers tijdelijk extra 
Keizerpunten toe te kennen. 
Deze extra punten worden er dan stapsgewijs weer 

afgehaald, zodat op het einde van de competitie alle 
spelers volgens het Keizersysteem aan hun punten 
komen. 
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Het indelen op de computer 

De laatste paar ronden is er ingedeeld met de laptop
computer van Ed Leuw. Het indelen via de computer 
was mogelijk gemaakt door Vincent Steemers, die 
speciaal voor onze club deze aanpassing mogelijk 
heeft gemaakt. Het indelen ging daardoor machtig 
mooi, tenminste als dat ding genoeg voeding heeft .... , 
want daar zit je dan aan de indelingstafel in te delen op 
de computer, het is tien over acht en je loopt met de 
laptop naar de microfoon en dan blijkt dat de voeding 
van de laptop LEEG is, tja, wat doe je dan? In ieder 
geval geen paniek maar gewoon opnieuw indelen met 
de "pen". 
Helemaal handig zou het zijn als de club een eigen 
computer en printer zou hebben. 

De spelers die alle interne ronden hebben gespeeld 
waren; 
Jeanne Potters, Job Dekker, Pieter Allaart, Joostvan 
Steenis en Micha Leuw. Deze laatste presteerde het 
ook nog om de meeste saldo-punten binnen te halen. 
Jammer maar dit keer geen uitgebreide statistische 
gegevens rubriek. Door drukke werkzaamheden heb 
ik hier geen tijd voor gehad. 

Zomercompetitie 

Ookdit jaarwordener weer lOronden gespeeld om het 
zomerkampioenschap. De opkomst is nagenoeg gelijk 
aan die van voorgaande jaren. Inmiddels zijn er 9 
ronden gespeeld en de spanning zit er nog behoorlijk 
in. 

Tot zover een terugblik op het afgelopen seizoen dat 
ook nu weer heel plezierig is verlopen. 
Ik wens de leden een mooi en sportief seizoen 1993/ 
1994. • 

Stand Zomercompetle na de 9e ronde 

:·:·:-:.:::::: }):���\: 
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verslag wedstrijdleider externe 
Evenals vorig jaar haalde Caissa met vier 
kampioenschappen vier klokken binnen. Nog 
even en Caissa kan zich de dag niet meer heu
gen dat we zelf klokken moesten kopen, en 
toch was dat vroeger zo. 

Jeroen Hoogenboom 

Kampioen werden ditmaal Caissa 1, Caissa 8 en 
Caissa 9, alsook het team dat de SGA·cup voor de 
tweede achtereenvolgende keer veroverde. Geen enkel 
team degradeerde. 

Elders in dit nummer wordt er iets over gezegd, -het 
nieuwe SGA speeltempo-, en ik zal er hier iets uitge
breider op ingaan. 
Houdt u er rekening mee dat de SGA in de externe 
competitie het komend seizoen een ander speeltempo 
in gebruik neemt: 1 Y:i uur voor 35 zetten,. daarna zetten 
beide spelers de klok 15 minuten terug en kunt u gaan 
vluggeren tot éen van beiden mat staat of door de vlag 
gaat. 
Belangrijk: Caissaleden die geen toernooien spelen 
hebben van het onderstaande wellicht nog nooit ge
hoord: tijdens deze uitvluggerfase wordt een zeer be
paalde Fide-regel van kracht. 
Het is een speler namelijk verboden om een voordeel in 
tijd uit te buiten (bij echte snelschaak.partijen mag dit 
wèl). Dat betekent dat wanneer u in de uitvluggerfase 
nog 20 minuten zou hebben en uw tegenstander slechts 
1 minuut, dat uw stelling dan naar het oordeel van de 
wedstrijdleider het doorspelen moet rechtvaardigen, 
m.a.w., u moet een duidelijk winstplan voeren, en ook 
kunnen voeren. 
De wedstrijdleider kan de partij remise verklaren, zelfs 
wanneer de vlag van een van beiden al is gevallen, 
wanneer hij vindt dat u of uw tegenstander alleen maar 
doorspeelde in de hoop op het vallen van de vijandelijke 
vlag. . 
Natuurlijk moet u eventueel zelf de wedstrijdleider 
waarschuwen indien u vindt dat uw tegenstander maar 
wat schuift, let wel, na de 35e zet. 
Hier komt dus een nadeel van het nieuwe SOA tempo 
om de hoek kijken: stel dat de wedstrijdleider niets 
begrijpt van uw toreneindspel waarvan u zeker weet 
het te zullen winnen, en hij uw partij remise verklaart. 
U kunt dan alleen nog protesteren en wanneer u de 
wedstrijdleider niet kunt overtuigen van uw gelijk 
('Wie zegt u, Averbach? Hoe?') zuh u bij de wedstrijd
leider protest moeten aantekenen, volgens art. 35 van 
het competitiereglement van de SGA. 

Dat luidt zo: 'Aantekenen van protest dientte geschie
den binnen 30 minuten (dertig) na het geconstateerde 
feit bij de fungerend wedstrijdleider, die de teamleiders 
van beide teams hiervan in kennis stelt. De proteste
rende vereniging moet dit protest binnen 3x24 uur in 
tweevoud bij de CL indienen, die dit binnen 10 dagen 
behandelt'. 

Ikzelf denk met gemengde gevoelens over dit nieuwe 
tempo. Organisatorisch vergemakkelijkt het natuur
lijk een en ander: geen afgebroken partijen meer. 
Schaaktechnisch gaat er echter veel verloren: bekij
ken we de onderstaande stelling: zo stond er in het 1. vorig Caissa-1 7, 1 � nieuws dit dia-m - mti:m gram bij een 

- R a - stukj� vanWan 

�I�� p ��I Fo�, over 
� .l • • U • een emdspel -- -- M B �an Niek �a-l@ �- �- ��I nngs(metwrt), 

����lirá���lm •�liráirám we�rijd van 
� 1 1 Ca:issa. 8. 

1 1 1 In het v�rslag 
vanFokkink 

wit aan zet speelt 41. e6" wordt verhaald 
hoe ze avonden lang naar deze stelling hebben geke
ken. F.n telkens wanneer ze de winstvariant gevonden 
denken te hebben, komt er iemand binnenlopen die 
meteen ziet wat niemand tot dan toe had opgemerkt 
en verder gaat de zoektocht weer. 
Je ziet dit soort verslagen wel vaker, het laat zich bijna 
lezen als een verhaal uit een jongensboek, schaak
technisch is het altijd leeu.aam. De afloop?, zie Cn. 
331. 
Het bovenstaand diagram zal vanaf nu ordinairuitge
vluggerd moeten worden. En het is zinloos geworden 
om 35 zetten zorgvuldig over 1 Yz uur te verdelen 
omdat de 15 minuten die erop volgen lang niet altijd 
genoeg zullen zijn om mat t.e zetten. 
In alle klassen van de SGA competitie is het doorspe
len met een stuk minder, in het belang van het team, 
nu bijna geboden. 
Voorts is de eerste tijdcontrole na die 1 Y:i uur ook 
maar uit de lucht gegrepen, want de hele partij kan 
niet langer duren dan 3Yz uur, dus waarom na 3 uur 
een volkomen overbodige tijdcontrole? Een tijdcon
trole was nu juist bedoeld om het afbreken mogelijk 
t.emaken. 
Tweemaal tijdnood in éen partij, een in mijn ogen 
nutteloze belasting voor spelers èn wedstrijdleiders! 
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Enfin, de Caissateams speelden dit seizoen als volgt. 

-t.;.iam 
�-:.rma C .  "� aissa i �  

Vorig jaar nog op de derde plaats geëindigd, ik schreef 
toen, 'gewogen, en nog net iets te licht bevonden', dit 
jaar dus kampioen met als gevolg een promotie naar de 
eerste klasse KNSB. 
Een voor Caissa nog 
ongekend succes, dat 
notabene één ronde 
voor het einde al be-
haald was. 
Deze promotie houdt 
in dat Caissa 1 volgend 
seizoen met 10 man 
speelt. Versterking zal 
komen vanuit es, met 
Niek Narings en Wan 

o�iiii ·.::;:,11:1 11:���-

·•�l�!�••••••l:ll 
Fokkink. Topscorers: Jaap Spreeuw (7 uit 8) en 
GerardRill (6Y2uit 8). Teamleider:JoostvanSteenis. 

Programma volgend seizoen (le klasse Al: 
18.09.93 Cl - Amstelveen 2 05.02.94 Utrecht 2 - Cl 
19.10.93 ASG- Cl 05.03.94 HSO 2 - Cl 
20.11.93 Cl -HWPZ'dam 26.03.94 Cl -DOS 1 
11.12.93 Groningen - Cl 16.04.94 Tal 1 - Cl 
08.01.94 Cl - Purmerend 

Caissa 2� 
Twee teams in de SGA promotieklasse, niets aan te 
doen. NatuurliJ'k hadden gehoopt dat C2, vorig jaar 
nog 3e klasse KNSB, terug zou kunnen promoveren 
maar natuurlijk staken 
de huursoldaten van 
V oets daar een stokje 
voor. Straks, wanneer 
het geld op is, zien we 
ze op deze plek weer 
even terug, net als een 
jojo. 
Caissa 2 is zeker sterk l&ll�fii Î,< 1ttÎ�l�·i'. 
genoeg om in het volgend 
seizoen te promoveren. Onze sympathie gaat naar de 
Raadsheer. Kop op, heren! Topscorers: Elwin 
Osterwald (5!12 uit 7) en Daan Smit (5 uit 7). 

.. , .• Caissa 3-
Ook promotieklasse dus. Vorig jaar gepromoveerd, 
toen nog onder leiding van Joost van Steenis. We 
waren dit jaar natuurlijk benieQ.wd. 
Het viel niet mee. De eerste drie wedstrijden werden 

verloren. Daarna tweemaal een wonderlijke winst, 
tegen de Raadsheer 1 en Tal 3. Gevolgd natuurlijk 
door verlies tegen Voets DCG. 
Gelijkspel tegen .Amstelveen leverde toen zelfs een 
zeer behoorlijke plaats in de ranglijst op, zie de lijst 
bij het tweede. topscorer: Jan Smit (4Y2 uit 7). 
teamleider: Dick Paulis. 

�Caissa 4� 
Tweede klasse SGA. Vorig jaar nog op een tweede 
plaats, hoe nu verder. 
Iets verzwakt door het 
vertrek van Sjoerd Vos 
naar Putten. 
Er zat dit jaar blijkbaar 
niet meer in dan een 4e 
plaats, ondanks de leiding 
van non-playing captain : : Nwfüfäma 14 +33Yi 
Kees Sterrenburg. Rombinatie 2. 7�21f 

./\)](\)�:.·:�:::::\::�:::�::.:}:::::::·::::·::.::::·:·:·.· Topscorers: Peter de 
Casparis (5 uit 5) en Piet van Ammers (4 uit 5). 

Caissa 5� 
Derde klasse SGA. Vorig jaar een vijfde plaats. 
Het vijfde heeft een zeer 
behoorlijk eindsprint ge
maakt, met als resultaat 
een opmerkelijke tweede 
plaats. 
Toch net niet Es'80 kun
nen inhalen op matchpun
ten, typisch genoeg wel 
een bordpunt meer. : oot� . 1'+ $-25 ·. 
Dit alles onder leiding van" ..... " .""'. ·""'· �='"""""�-'--,..,,.. 

debuterend teamleider: Wam Comelissen. 
topscorers: Jan Bade (5 uit 5) en Huib Kok (5 uit 7) 

!".� 
.."� Caissa 6� 

Derde klasse SGA. Vorig jaar geëindigd op de vijfde 

. t4î1i.i,$�•·Y·'•,· 

·.·.·.:;:-:-:·:········ =::\ topscorer: Jop Dekker (m ",. , ,, ,,, , ,, , ,,,,, ,,,,,,,,.,.,, ,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,., · · · · 
·,r_(_:_:·_�·_,� _-.t_,(_;_·_ 

.. :",:',r_;·_i i� 
6 uit 7) teamleider: Frans Oranje. 
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Caissa 7� 

'O 

Caissa 8� 

11 

Caissa 9 

Tot slot. Hieronder volgt de jaarlijkse lijst met per
soonlijke resultaten van Caissaleden die tenminste 
vier partijen gespeeld hebben. 
De Errit Petersmatrofee, die jaarlijks wordt uitge
reikt aan de speler met het beste externe resultaat over 
tenminste zes partijen, gaat naar Wan Fokkink en 
Niek Narings voor hun score van 12 uit 13. 
Ik heb de lijst dit jaar uitgebreid. De eerste kolom laat 
het resultaat zien dat in het eigen team behaald is, de 
tweede het totale resultaat, dus inclusief inval
beurten,cupwedstrijden en, voor sommigen, de jeugd 
tot 20 jaar. Dat kan behoorlijk oplopen, kijkt u eens 
naar het totaal van Diederik van Rappard! 



naam team totaal 
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naam team totaal 

Caissaleden die in de externe competitie minder dan 4 partijen hebben gespeeld: 

Josefien Bruin e9 1 uit l= 100% 1 uit 1 =100% 
ehen e9 1 uit l= 100% l uit l =100% 
Henna van Keulen e9 1 uit l= 100% 1 uit 1 =100% 
Meuleman e9 2 uit 2= 100% 2 uit 2 =100% 
Niek de Rijk e9 1 uit l= 100% 1 uit 1 =100% 
MichelKahn e2 2 uit 3= 66% 2 uit 3 =66% 
Rob Wildschut e3 1 uit 2= 50% 2 uit 3 =66% 
MichelKahn e2 2 uit 3= 66% 2 uit 3 =66% 
Marle Ligtenstein es Y2 uit l= 50% Yz uit l =50% 
Kees Scbaafsma e9 1 Yz uit 3= 50% 1Y2 uit 3 =50% 
Joost Sirag e1 Y2 uit l= 50% Y2 uit 1 =50% 
Henk van Dijk es 1 uit 3= 33% 1 uit 3 =33% 
Piet Jonkman es l uit 3= 33% 1 uit 3 =33% 
Menno Meijer e1 1 uit 2= 50% 1 uit 3 =33% 
Pim Zonjee e3 1 uit 2= 50% 1 uit 3 =33% 

De drie cups gememoreerd: 

De eerste de beste: de SGA-cup, ook dit jaar weer door eaissa gewonnen. Een prachtig resultaat en gelukkig 
maar, want niemand wist de cup te vinden (het is een wisselbeker). 

spelers: Robbert Kikkert, Elwin Osterwald, Diederik van Rappard, Aldo van de 
Woestijne (lx), Niek Narings, Wan Fokkink, Pim Zonjee (lx) en Marcel 
Nielen (lx). 

De club die de SGA-cup wint promoveert naar de KNSB-cup. Daardoor speelde het cupteam dat vorig jaar 
de SGA-cup won, twee rondes KNSB. Toen was het op. 

� Robbert v/h Kaar ,Marcel Nielen , Kees Ste"enburg en Errit Petersma. 
De derde cup betrof de gewone KNSB-cup, waarop elke vereniging kan inschrijven die in de KNSB comtetitie 
meespeelt. eaïssa kwam één ronde ver. 

spelers: 

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

Mark Kremer, Aran Köhler, Hajo Jolles en Gerard Ril/ 
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Begroting 1992193. Jtltln'ekening 1992193 en Begroting 1993194 van de Schaakvereniging 
Caissa per 31-07-1993. 

Baten 

Contributie 
Rente 
Donaties 
Verkoop Boekjes 
Nieuw materiaal 
Diverse 
Negatief saldo 

Lasten 

Zaalhuur� 
Caissanieuws � 
Contributie SGA 
Computerkosten 
Aanschaffingen 
Porti 
Vervoerskosten 
Bestuurskosten 
K.N.S.B. 
Reparatie materiaal 
Diverse 
Eijgenbrood-toernooi 
Prijzen 
Jeugd§ 
Afschrijving materiaal 
Afschrijving dubieuze 
debiteuren z 
40jaar SV Caissa 
Positief saldo 

Toelichting: 

Verslag Penningmeester Piet Jonkman. 

Begr. 1992193 

FL. 16.000,00 
FL. 200,00 
FL. 50,00 
FL. 20,00 
FL. -,--

FL. -,--

FL. -,-

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

FL. 16.270,00 

Begr. 1992193 

FL. 3.800,00 
FL. 2.000,00 
FL. 6.900,00 
FL. 150,00 
FL. 150,00 
FL. 120,00 
FL. 450,00 
FL. 700,00 
FL. 400,00 
FL. 100,00 
FL. 100,00 
FL. 300,00 
FL. 500,00 
FL. 150,00 
FL. 250,00 

FL. 200,00 
FL. -,-

FL. -,-

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

FL. 16.278,00 

Jaarr. 1992193 

FL. 14.702,25 
FL. 258,19 
FL. 360,00 ! 
FL. 11,00 
FL. 300,00 a 
FL. 35,00 i 
FL. -,--

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

FL. 15.666,44 

Jaarr. 1992193 

FL. 3.800,00 
FL. 1.414,87 
FL. 6.669,30 
FL. 155,50 
FL. 256,20 
FL. 48,80 
FL. 604,50 
FL. 602,62 
FL. 79,50 
FL. 0,00 
FL. 6,85 
FL. 300,00 
FL. 625,90 
FL. 127,00 
FL. 250,00 

FL. 557,40 
FL. -,-

FL. 168,00 
------------------

FL 15.666,44 

Begr. 1993194 

FL. 16.000,00 
FL. 200,00 
FL. 50,00 
FL. 20,00 
FL. -,--

FL. -,--

FL. -,--

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

FL. 16.270,00 

Begr.1993194 

FL. 3.920,00 
FL. 2.350,00 
FL. 6.800,00 
FL. 150,00 
FL. 200,00 
FL. 100,00 
FL. 500,00 
FL. 600,00 
FL. 300,00 
FL. 50,00 
FL. 50,00 
FL. 300,00 
FL. 500,00 
FL. 0,00 
FL. 250,00 

FL. 200,00 
FL. -,--

FL. -,-

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

FL 16.270,00 

! Dit was een eenmalige extra bijdrage voor de prijzen tijdens de zomercompetitie. 
! Vier nieuwe klokken voor kampioensteams. Helaas niet te begroten. 
� Materiaalverkoop. 
! Opnieuw een kleine huurverhoging voor het Oranjehuis. 
� Na vijf jaar te zijn uitgegaan van hetzelfde bedrag is het hoog tijd rekening te houden met 

gestegen kosten, vooral voor de reproductie. 
& Jeugdafdeling is inmiddels opgeheven. 
1 Het aantal leden met contributie-achterstand is toegenomen. Komend jaar zal eerder worden 

overgegaan tot het afvoeren van de ledenlijst van wanbetalers. 

14 



i\ 

Balans Schaakvereniging Caissa. 

31-07-1992 
Activa 

Materiaal 
Giro 
Plusrekening 
Vorderingen 

31-07-1992 
Passiva 

Crediteuren 
Reservering 
Debiteuren 
Eigen vermogen 

FL. 3.250,00 
FL. 646,66 
FL. 4.600,67 
FL. 720,00 

FL. 9.217,33 

FL. 892,50 

FL. -,--
FL. 8.324,83 
------------------

FL. 9.217,33 

Toelichting op de balans: 

1. Materiaal: 

31-07-1993 
Activa· 

Materiaal 
Giro 
Plusrekening 
Vorderingen 

31-07-1993 
Passiva 

Crediteuren 
Reservering 
debiteuren 
Eigen vermogen 

FL. 3.265,00 
FL. 1.017,39 
FL. 4.655,56 
FL. 826,00 

FL. 9.763,95 

FL. 1.414,47 

Fl. 826,00 
FL. 7.523,48 
--------------� 

FL. 9.763,95 

Bij: f 300;- nieuwe klokken; Af: f 250,- afschrijvingen en f 35,- materiaal verkocht. 
2. Crediteuren: 

Deze post bestaat uitsluitend uit nog openstaande rekeningen voor de vermenigvuldiging van 
Caissanieuws. De post is aanzienlijk hoger dan vorig jaar omdat twee reproductierekeningen 
voor Caissa-Nieuws uit het vorig seizoen nog steeds niet binnen zijn� Hoewel niet kan worden 
uitgesloten dat de club deze rekeningen niet meer hoeft te betalen, mag daar niet van worden 
uitgegaan. 

3. Reservering debiteuren: 
Op de vorige ledenvergadering is op voorstel van de heren Neidig en Zonjee besloten als 
tegenhanger van de post vorderingen (die uitsluitend bestaat uit achterstallige contributies) een 
reservering voor debiteuren op te nemen. Waarschijnlijk kan nog wel een deel van dit bedrag 
worden geïnd; daarover is echter niets met zekerheid te zeggen. Het grote verloop maakt 
enigszins betrouwbare schattingen onmogelijk. 

4. Eigen vermogen: 
Gevolg van 2. en 3. is dat het eigen vermogen dit jaar met 800,- is gedaald. 
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verslag secretaris 

Piet Jonkman 

Het bestuur van Caissaheeft in het seiz.oen 1992/1993 
6 bestuursvergaderingen gehouden en twee keer een 

afvaardiging naar de SGA gedelegeerdenvergadering 
gestuurd. 
Het afgelopen seizoen begonmin of meer slecht omdat 
onze jeugdafdeling werd opgeheven. Reden hiervoor 

was de onmogelijkheid Caissaleden te vinden die éen 
uur in de week de jeugd wilden begeleiden. 
Eind december kwam er een verandering in het be

stuur . Jaap Spreeuw ging het secretariaat en de 
ledenadminstratie beheren, omdat ikzelf door per
soonlijke omstandigheden deze taken niet kon blijven 
doen. Ik bleef nog wel penningmeester. Hieronder 

staan nog een paar bestanden van mijn hand wat 
betreft het ledenverloop in onze club. 

aanvulling interim-secretaris Jaap Spreeuw 

Aan bovenstaand verslag van Piet Jonkman valt wei
nig toe te voegen. De genoemde overgang van het 
secretariaat is eigenlijk geruisloos verlopen. De kans 
is echter groot dat ik, in verband met een mogelijke 
verhuizing eind oktober uit Amsterdam, afstand zal 
moeten doen van mijn huidige functie . In de komende 

ledenvergadering zal daarom Stefan Steemers door 
het bestuur als nieuwe secretaris worden voorgedra
gen . • 

Schema van de duur lidmaatschap Caissaleden. 

31.07.1993 

32 leden 
15 leden 
16 leden 
7 leden 
9 leden 

15 leden 
6 leden 
2 leden 
2 leden 
1 lid 
4 leden 
2 leden 
6 leden 
2 leden 
l lid 
1 lid 
3 leden 
1 lid 
3 leden 
2 leden 
1 lid 
3 leden 

O jaar lid 
1 jaar lid 
2jaar lid 
3 jaar lid 
4 jaar lid 
5 jaar lid 
6 jaar lid 
7 jaar lid 
8 jaar lid 
9 jaar lid 

10 jaar lid 
11 jaar lid 
12jaar lid 
13 jaar lid 
14 jaar lid 
15 jaar lid 
16jaar lid 
18 jaar lid 
20 jaar lid 
21 jaar lid 
30jaar lid 
41 jaar lid (!) 

13.12.1992 
(laatste telling) 

toen 20 leden -5 
toen 17 leden -1 
toen 8 leden -1 
toen 11 leden .2 
toen 17 leden -2 
toen 6 leden 
toen 2 leden 
toen 2 leden 
toen 1 lid 
toen 4 leden 
toen 2 leden 
toen 6 leden 
toen 2 leden 
toen 1 lid 
toen l lid 
toen 3 leden 
toen 1 lid 
toen 3. leden 
toen 2 leden 
toen l lid 
toen 3 leden 

Ledenstanden begin van seiznen vanaf 01.08.1987. 

01.08.1987 
01.08.1988 
01.08.1989 

125 leden 
134 leden 
145 leden 

01.08.1991 
01.08.1992 
01.08.1993 

136 leden 
141 leden 
134 leden 
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advertentierubriek 

De redactie is beniewd of het loont 
een advertentierubriek te begin
nen. 
Te koop aangeb. of te koop gevr. 
kunt u inleveren bij het redactie
adres. 
De eerste advertentie: 

TE KOOP: 
'Werken met Wort/perfect 5.1' 
van Henk Boeke. Slechts een half 
jaar ouden nauwelijks gebruikt. Al 
vele maanden het meest verkochte 
computerboek in Nederland. prijs: 
j 39,-(winkelwaarde: j 69,-). 
Verder nog te koop: Basishandlei
ding Wordperfect voor windows, 
en Coreldraw binnen handbereik 
en Harvard Graphics 3 nL Ieder 
voor f 7,50. 
Inlichtingen bij: Robert Jan Scha
per (020 - 638 81 20) 
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Ik kan het iedereen aanraden: een 
schaakvakantie door het spelen van een 
toernooi in Frankrijk. 

Joost van Steenis 

Negen dagen lang elke dag een schaakpartij die om 
twee uur in de middag begint en om een uur of zes, 
zeven is afgelopen. Daarna is er tijd om te eten, te 
drinken en de bloemetjes buiten te zetten. En in de 
morgen kan je op een terrasje in de zon te zitten of 
toeristische tochten te maken. 
Zelfs ik ben deze zomer tijdens het open toernooi van 
St Atfrique in Zuid-Frankrijk op de toeristische toer 
gegaan door in Roquefort een cave te bezoeken waar 
de beroemde kaas gemaakt wordt. En schaken doe je 
voor je plezier dus ook als je niet zo sterk speelt is zo'n 
toernooi een genoegen. 

SUCCES! Behalve prettig schaken in een 
prettige omgeving kan ik ook van succes berichten. 
Nog nimmer had ik van een internationale titeldrager 
gewonnen en in het toernooi dolf ik tegen grootmeester 
Gyula Sax (2515) ook nog het onderspit. 
Daarna ging het beter. Jean-Pierre Boudre, een Fran
se meester met een ELO van 2380 (spelend met 
zwart), kwam door een onnauwkeurigheid van mijn 
kant in een potremisestelling terecht, zoals uit 

nevenstaand dia
gram blijkt. 
Als wit niets doet 
is het voor zwart 
onmogelijk om 
door de witte stel
ling te breken. 
Dat zou Boudre 
moeten weten 
maar in het eind
spel zijn de Fran
sen niet zo sterk. 

Bovendien had Jean-Pierre mij in twee vorige ontmoe
tingen verslagen en zag me wellicht als een z.acht eitje. 
Hij speelde 'dus' actief zijn koning naar f6. 
Na een minuut of twee drong het tot me door dat ik nu 
ge-wonnen stond. De teleurgestelde, geschokte en in 
zijn portemonnaie getroffen - hij is tenslotte iemand 
die met schaken zijn geld probeert te verdienen -
Boudre ondertekende de notatiebiljetten, gaf geen 
hand en verdween. 

HeelandersgedroegzichdeArgentijnsegroot
meester Gerardo Barbero (2520). Met hem heb ik na 
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Fra1Zkrijk 
onderstaande partij nog meer dan een uur zitten ana
lyseren. 
Succes dus, dat zich uitte in een score van zeven 
punten uit negen partijen en een gedeelde derde plaats 
(samen met twee andere grootmeesters en boven Sax, 
Barbero en een zestal meesters). Bovendien verdiende 
ik 20 BLO-punten zodat mijn internationale ELO 
weer op 2300 is gekomen. 
De partij gingin het begin nietal te best. Toch gewoon 
blijven doorschuiven want grootmeesters zijn ook 
mensen en er ontstaan vaak toch kansen. Ik geef nu 
weinig commentaar maar in mijn cursusmateriaal zal 
ik deze partij waarschijnlijk uitgebreider behandelen 
(ondermeermethulpvandeanalysekrachtvanFritz2). 

wit: Gerardo Barbero zwart: Joost van Steenis 
1. d4 g6 2. c4 Lg7 3. Pc3 d6 4. e4 Pd7 5. Pf3 e5. 6. 
Le2 a5 7. Tbl Pgf68. 0-00-0 9. Le3 Te8 10. de5Pe5 
11. PeS TeS 12. t3 Pd7 13. Dd2 b6 14. Pd5 Lb7 

15. Tfdl Ld516. cd5 Pc517. Lf4 Te718. Lb5 
Le519. Le3 Lg7 20. Lg5 f6 21. Lf4 Df8.22. Te1 
Pd7 23. Tact Pe5 24.Lg3 Lh6 25. f4 Dg7 26. 
Tc3 Pr7 27. Lfl Tf8 28. Ld4 Pd8 29. a3 Df7 30. 
b4 ab4 31. ab4Kh8 32. TD Lg7 33. Lc3 Dg8 34" 
Tfe3 Prl. Een droevige stelling. 

Zwart staat ge
heel opgepropt en 
de partij moet ge
wonnen zijn voor 
wit. Toch had de 
g r o o t m e e s t e r  
grote moeite een 
goed plan te vin
den. Een idee om 
zijn torens via de 
a-lijn naar binnen 
te brengen had hij 

zelfs niet overwogen Wat hij doet is echter ook goed. 
35. Khl Ph6 36. h3 Ta8 37. Lc6 Td8 38. Db2 Df8 
39. T3e2 Tt7 40. Kh2 Pg8 41. LbS Ta8 42. Ld4 Te7 
43. Khl Td8 44. Lc6 Tt7 45. Tc2 Te7 46. Te3 Dt7 
47. Tf.2 Pb6 48. g4 f5 49. gf5 .. (g5 is winnend omdat 
zwart dan helemaal geen vin meer kan verroeren) 49. 
•• Pf5 (niet gezien) 

DIAGRAM 3, volgende pagina. 

SO. ef5 Txe3 51. f6 Tel 52. Kg2 Lh6 53. Te2 Tel 54. 
De2 Lf4 55. De7 (De6 is nog minstens voldoende voor 
remise omdat zwart nog steeds niets kan doen) .. Tf8 
56. Le8 Dd5 57. Kf1 Lh6 58. Lf.2 DeS 59. Lt7 Ta8 



60. h4 LIS 61. 
De6De662. Le6 
h6 63. Ld4 Kh7 
64. h5 d5 65. 
Ld5 Td866. hg6 
Kg6 67.Le4Kt7 
68. Lc3 c5 69. 
b5 Ld6 70. Ld5 
Kg6 71. Le4 
Kg5 72. Ke2 h5 
73. Kf3 h4 74. f7 
Tf8 75. Ld5 h3 

76. Lg7h2 77. Kg2 Td8 78.Le4Lf8 79.Lc3 Td780. 
Kh2 Ld6 81. Kg2 Tf7 en na bijna zes uur spelen gaf 

REC11FICATIE 

de grootmeester 
zichgewonnenen 
had ik mijn eerste 
grote scalp bin-
nen. 

(In het vorig Caissanieuws eindigde Jaap Spreeuw een 
verslag Över Caissa 2 met een terzijde, waarin hij 
terugblikte op een door hem gewonnen eindspel in de 
wedstrijd Caissa 1- Unitas 1. Het diagram dat hierbij 
geplaatst werd betrof echter een.geheel ander eindspel 

van.Jaap. Weher
halenzijndaarom 
zijn stukje nog 
eens): 
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Tenslotte nog dit: 
EEN TWEEDE SCHAAKAVOND. 

Ik wil graag een schaakclub die • zoals in Frankrijk 
vaak het geval is - de hele week geopend is zodat je kan 
schaken wanneer je wilt. 
Caissa, de grootste club van Amsterdam, kan daartoe 
een eerste stap zetten. Het is waarschijnlijk mogelijk 
om op maandag in het Oranjehuis een tweede avond 
te beginnen. 
Ik stel voor om als experiment van september tot het 
einde van het jaar de leden (en anderen) een tweede 
schaakavond te bieden waarop een rapidcompetitie 
wordt afgewikkeld. Op de jaarvergadering hoop ik 
met u hierover te discussiëren. 

SCHAAK CURSUS. 
Vorig jaar heb ik wat schaakles gegeven en ik ben van 
plan om dat dit najaar te herhalen. 
De cursus zal bestaan uit tien lessen van ongeveer vijf 
kwartier. 
Aan de hand van praktische voorbeelden zal ik het 
hebben over: Beter leren schaken door eigen par
tijen te analyseren. 

U hoort nog van me. • 

redactie 

In de diagramstelling (ja, ja, ik speel aan bord 7), 
speelde mijn tegenstander 26 ••. a4, waarvan ik dacht 
dat het de beslissende fout was. Toen volgde 27. 

Tc4! •• , de enige manier om nog wat te proberen, 27. 
•• Txc4 28. bxc4 Ke7 29. Kd3 Kd6 30. Kd4 b6??. 
Zwarts laatste zet is pas de verliezende fout, zoals 
Wan Fokkink aantoonde. Als namelijk later de pion
nen op de koningsvleugel zijn vastgelegd is de zet b 7-
b6 het tempo dat zwart in leven houdt. Dat tempo 
heeft zwart zich nu al ontnomen(ikwilgeïnteresseer
den wel uitleggen hoe het tempospel precies in elkaar 
steekt.) 
Met een zet als 30 • •• a3 houdt zwart nog steeds re
mise. 
Sorry Jeroen, maar -je schreef het al- ook de deskun-
digen van Gambit zagen het niet. • 
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HET EIJGENBROODTOERNOOI 
24, 25 en 26 september 1 993 · · 
Speellokaal: Hogere Zeevaartschool 

Nieuwe Vaart 5-9 
tlo Scheepvaartmuseum 

voor ratinghouders onder 2200. 
Aanmelding door overschrijving van f 27,50 
op giro 27 29 91 ten name van de stichting 
Caissa, te Amsterdam. 
Of telefonisch bij: Errit Petersma 

. 020 - 684 55 1 4  
Joost van Steenis 
020 - 664 68 00 

(Willem Eijgenbrood 1914-1984) 
1 e ronde; 1 9.30 uur. aanmelden vanaf 1 8.30 uur. Opne
men bye (eerste 4 ronden) mogelijk. 

� 

(NRC Handelsblad 1 7  juli 1 993): 

Hans Ree 

Koltanowsk1 sprong 
over drie borden 

1 n het boek Alekhine in Eurcr 
pe and Asla, dat ik vorige 
week besprak, wordt een eve

nement bescJ:ireven dat mij een 
helse marteling lijkt: een alterne
rende blindsimultaan. Een gewone 
alternerende simultaan komt wel 
vaker voor. Twee meesters spelen 
samen. . De eerste doet aan alle 
borden de operiingszet. Dan 
neemt zijn collega het over en 
doet overal de tweede zet. Het 
derde rondje is1 weer voor num-
mer één, enzovoort. . 
Het is lastig, want de stijl  van de-

. twee meesters is meestal verschil
lend. De een doet Pe2-g3, om op 
koningsaanval te spelen. Zijn col
lega is een positionele speler die 
zijn heil op de damevleugel zoekt. 
Hij doet in zijn volgende rondje 
dus. Pg3-e2, zonder . te beseffen 
dat de gezamenlijke krachts-

· insparuiing van de simultaange
vers er dus op neer komt dat ze 
twee keer een beurt hebben over
geslagen. Soms zijn de simultaan
gevers verkleed als Sinterklaas en 
Zwarte Piet, als om te benadruk
ken ·dat onder deze omstandig
heden geen topprestaties verwacht 
kunnen worden. 
De alternerende blindsimultaan 
vond plaats op 19 februari 1 934 
in Antwerpen. Aljechin speelde 
samen met de Belgische kampioen 
George Koltanowski. Er waren 
maar zes borden, maar de tegen
stand was sterk. Aan alle borden 
zaten teams van vier prominente 
spelers van verschillende Ant
werpse schaakclubs, die samen 
overlegden. De uitslag was 4-2 
voor Aljechin en Koltanowski. Al
jechin deed de· oneven zetten, 
Koltanowski de even. · 
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. , Koltanowski was een · waardig 
paitner .voor Aljechin. Uit de par
tijen· blijkt �geen �öpvällend kwali
feitsvér8chil ' iussën. -everi en on-

' éveri ·:zetten.· Hef was een forniida
bele"· :krilèhtsprëStatie. Je. eigen 
zetten onthouden is niet zo moei
lijk, omdat ze onthouden worden � . ee� . .  cont«?�t v� . plannen _cri 
overwegmgen.:.De . zetten van de 
partner komen soms min of meer · 
uit de lucht vallen. "Wat deed die 
gek ook al weer ·op zet twintig?" 
Dat maakt de reconstructie·-van 
de-:partij moeilijk.�voor zover ik 
weet :is·:dit evenement in Antwer
pen de ·ènige alternerenäe blindsi- . 
multaàn uit de geschiedenis ge-· 
bleven. Aljechin en Koltanowski 
waren · waarschijnlijk de beste 
blindspelers aller tijden. . 
George Koltanowski, die in 1 903 
in Antwerpen geboren werd, ·.is 
een . . beroepschaker zóals ze nu 
niet meer gemaakt worden .. Meer 
een schaak-entertainer . dan "een 
toernooispeler. Als gewoon scha
ker heeft hij wel successen be
haald. Hij was een paar keer kim.
pioen van Belgie en in 1 952 speel
de hij in het Olympiadeteam van 
de Verenigde Staten, het land 
waarnaar hij in 1 938 was geemi
greerd. Zijn beste toernooien wa
ren Barcelona 1 934 (1-3 met Li
lienthal en Tartakower) en Barce-' 
lona 1935 (1-2 met Flohr). . 
Maar met gewoon schaken kon in 
die tijd alleen . de wereldtop zijn 
brood verdienen. Koltanowski ont
wikkelde een eigen specialisme: 
de blindsimultaan. Het onthouden 
van de partijen kostte hem geen 
moeite, mi�chien omdat hij als 



kind twee jaar ziek in bed haà ge
legen en zich toen had vermaakt 
met allerlei geheugenoefeningen. 
Volgens de recordspecialisten van 
Guinness staat het wereldrecord 
blindsimultaan .nog steeds op zijn 
naam. In Edinburgh 1 937. speelde 
hij 34 partijen in 1 3,S uur. Hij_ 
won er 24 en maakte er tien remi
se. Latere dubieuze claims van 
Najdorf en de Hongaar Flesch 
worden door de strenge contro
leurs van Guinness niet erkend. 
Misschien heeft geen schaker zo
veel partijen gespeeld als Kolta
nowski. Vele tienduizenden simul
taanpartijen, eerst in Europa, later 
in Noord- en Zuid-Amerika. 
Waarschijnlijk duizenden blind• 
partijen. Lezingen, dagelijks ver
schijnende schaakrubrieken, orga
nisatie eri wedstrijdleiding van 
toernooien. Zo kon hij wel van 
schaken rondkomen, maar het 
moet hard werken zijn geweest. 
Een aardige man. In 1 97 1  was ik 
in San Francisco, waar hij woont. 
Ik kende hem alleen van naam en 
belde hem op om weer eens N e
derlarids te kunnen praten. Hij 
ontving me vriendelijk, vroeg me 
of ik wat geld wilde verdienen, or
ganiseerde meteen een simultlall
séance voor me en drukte me op 
het hart dat ik de volgende keer 
mijn komst wat eerder moest aan
kondigen, dan zou hij meer voor 
me kunnen doen. 

Soms verwijderde hij zich in zijn 
voorstellingen wel erg ver van het 
echte schaken. In zijn boek In the 
Dark, een verslag van zijn blind
voorstellingen, staat een foto die 
in 1 98 1  genomen werd. Kolta
nowski demonstreert de Drievou
dige Paarderondgang. Dat is wer
kelijk niet mis. Het is bekend dat 
een tiaard yan een willekeurig 
veld m 64 zetten naar dat veld 
kan worden teruggevoerd, waarbij 
alle velden één keer worden aan
gedaan . .  Koltanowski zette drie 

demoruitratieborden naast .elkaar, 
zodat het ·paard ook van· het ene 
bord naar· het anQ.ere kon sprin
gen. Hij vroeg het publiek om te-

.Iefoonnummers te noemen, of de 
naam van een stad. Dan werden 
op de velden van de drie borden 
1 92 kaartjes gehangen met stede
namen of telefoonnummers. Kol
tanowski keek er een paar minu
ten naar en prentte ze in zijn ge
heugen. Dan mocht een toeschou
wer een willekeurig uitgangsveld 
aanwijzen en vervolgens noemde 

· Koltanowski, zonder de borden te 
zien, de 1 92 stappen van de Drie
voudige Paarderondgang; waarbij 
hij de velden dus niet in 
algebraïsche notatie aangaf, maar 
de 1 92 corresponderende _tele� 
f oonnummers of stedenamen op
noemde, uit het hoofd. Indruk
wekkend. Toch zal die foto niet 
iedereen vrolijk stemmen. Is het 

. niet bar dat de schaakprofessional 
op 77-jarige leeftijd onder zo'n 
zwaar juk moet gaan? · Koltanow
ski dacht er anders . over. Zijn 
boek kan gelezen worden als een 
lofzang op een inspannend maar 
heerlijk leven dat hij als ·rondrei-· 
zend schaakartiest heeft geleid. 
Het lijkt misschien alsof ik een 
necrologie schrijf, maar dat is niet 
zo. Er is gelukkig geen enkele ac
tuele aanleiding voor dit stukje 
over Koltanowski. Hij schrijft nog 
steeds .zijn schaakrubriek iri de 
San Francisco Chronicle en hoopt 
over twee maanden in ·goede wel
stand en·: gezondheid zijn . 'negen
tigste· verjaardag" te -Vierèn:: Toen 
hij 82 was kondigde hij ·aan 'dat 
hij het:;volgend jaar zes partijen 
tegelijk blind zou spelen om een 
nieuw record te vestigen: het we
reldrecord blindspelen voor 83-ja
rigen. En zo ieder jaar een nieuw 
record, tot het eind van zijn leven. 
Ik weet niet of hij het volgehou
den heeft, maar het zou echt iets 
voor hem zijn. 

· 

S�L'DfrÎE"N 
NUTTf{pZE 

ST JERvcr� 
DOR.{t>fi' ! 
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Dit is uit een�blindsimultaan aan 
tien borden, Antwerpen 1929. 
Wit Koltanowski - zwart Dunkel
blum. Ç>nder opoffering van een 
stuk b�gint wit een elegante da
mejacht waar ook ziende spelers 
trots op zouden zijn. 23. Tal-dl! 
Dd7xg4+ 24. Kgl-fl Niet naar 
h 1 ,  want dan zou zwart op de 
2Sste zet de witte toren . met 
schaak slaan. · 24."Dg4xg5 25. 
Tdl-d5! Dg5-h4 26. Td5-h5 Dh4-
f6 27. Th5-f5 Zwart gaf op. · 

Wit Koltanowski - zwart Duke, 
Londen 1936, blindsimultaan aan 
acht borden. Geen geringe presta
tie om hier het geometrische mo
tief te 'zien', waardoor straks twee 
torens door een loper gèvorkt zul
len worden. 26; Td2xd4 e5xd4 27. 
Ddlxd4 De7-e5 28. Ph5xg7+ 
Zwarts tweede toren wordt naar 
de diagonaal al-h8 gedwongen. 
28 ••• Tg8xg7 29. Lh4xf6 Wit wint 
een stuk. Er volgde 29".Tg7xg2+ 
30. Kglxg2 Tc3-c2+ 31. Kg2-f3 
De5xb2 32. Ld5xc6+ Tc2xc6 33. 
Dd4-gl en zwart gaf op. 


