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of opsturen naar: 

John Könst 
Burg. Tellegenstraat 3 Il 

1 073 KA Amsterdam 
Overpiepen (modem) kan ook. 
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Door technische omstandigheden was Jeroen 
Hoogenboom niet meer in de gelegenheid om de 
laatste twee nummers van Caissa-nieuws te maken. 
Jammer, want hij had nog fantastische ideeën voor 
deze laatste nummers. 

Mijn voornemen is om CN tijdens de wintercompetitie 
iedere maand te laten verschijnen, maar bedenkt u 
wel dat dit alleen mogelijk is met uw medewerking,  
zoals het (op tijd) inleveren van kopij. 

Op pagina 2 van dit nummer vindt u de geplande 
data van uitkomen en de daarbij behorende 
sluitingsdata. 

Een enigszins tropische temperatuur heerst er op dit 
moment (26 juli) terwijl ik bezig ben de kopij, welke 
reeds binnen is, te verwerken. Buiten is het 31 
graden en binnen is het net zo warm. Maar al met al 
is het toch prettig werken als kopij ruim van te voren 
op tafel van de redactie ligt, ondanks de hitte. 

Met ingang van het volgende nummer zal CN 
verfraaid worden met vaste columns van Leo 
Oomens en Errit Petersma. 

· . . . �-:�4 -�- .. 

·::J_, l.�_-· . . · 

--�-
f2.- � 1 • 

. . c-� . . 
----- - -- -Jîl-c ----=�..i_l__. --·�..,.,...�---·- �.-::---

John Könst 
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IAt§ENCJA<Já_aNeigadering SV,Caissa/dinsdag.6 sëptetri/Jer,1994 ·>-�"--! 
1. Opening 
2. Notulen jaarvergadering 1993 
3. Verslag wedstrijdleider intern 
3a. Vaststelling aantal rondes wintercompetitie 1994-1995 
4. Verslag wedstrijdleider extern 
5. Verslag secretaris 
6. Verslag penningmeester 
7. Verslag kascontrolecommissie 
8. Decharge penningmeester 
9. Begroting 1994-1995 
9a. Bestuursvoorstel contributieverhoging met f10,-
10. Benoeming kascontrolecommissie 
11. Prijsuitreikingen seizoen 1993-1994 
12. Voorstel deelname KNSB/SGA-competitie 1994-1995 
13. Bestuursverkiezing 

Aftredend zijn: 
-John Könst als wedstrijdleider intern 
-Frans Oranje als vice-voorzitter 

Herkiesbaar zijn: 
-Robbert van het Kaar als voorzitter 
-Piet Jonkman als pennningmeester 
-Jop Dekker als wedstrijdleider extern 
-Stefan Steemers als secretaris 

Het bestuur stelt Pieter Allaart voor als wedstrijdleider intern 

13a. Jeroen Hoogenboom treedt af als hoofdredacteur van Caïssa-nieuws 
Het bestuur stelt John Könst voor als zijn opvolger 

14. Rondvraag 
15. Sluiting 

NOTULEN JAARVERGADERING CA/SSA D.D. 7SEPTEMBER :1993 .] 

Noot vooraf: Alle paginaverwijzingen . hebben 
betrekking op editie 332 van Caïss"anieuws, 
tenzij anders vèrmeld. : 

·_ · 

1. Opening 
Bij opening van de vergadering door voorzitter 
Robbert van het Kaar zijn 33 leden aanwezig 
(later zouden er nog 2 bijkomen). Van het 
bestuur zijn vice-voorzitter Kees Sterrenburg, 
interne competitieleider John Könst en 
materiaalcommissaris Stefan Steemers 
afwezig. Van de leden zijn met bericht 
afwezig: Mark Kremer, Niek Narings en Jasper 
Seelemeyer. 

Caissa-nieuws nr. 338 zal 27 sept. a.s. verschijnen. 

2. Notulen Jaarvergadering 1992 (pag. 5 
e.v.) 
Geen op- of aanmerkingen. 

3. Verslag wedstrijdleider interne (pag. 8} 
Hier zijn geen vragen over. 

3a. Bestuursvoorstel tot verlenaina 
wintercompetitie (toelichting pag. 4) 
Wan Fokkink vraagt wat, met dit voorstel, de 
consequenties zijn voor afgebroken partijen. 
Het bestuur antwoordt dat deze kunnen 
worden uitgespeeld op dinsdagavond tussen 
19.00 en 20.00 uur. Anders kan alleen worden 

Inleveren kopij tot en met 20 sept. a.s. 
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uitgespeeld buiten de clubavond en het 
clublokaal om. Uiteraard worden niet 
uitgespeelde afgebroken partijen na verloop 
van tijd gearbitreerd. 

Hajo Jolles vindt · het jammer dat de 
mogelijkheid om een afgebroken partij uit te 
spelen zo aan banden is gelegd, vooral 
wanneer de afgebroken stelling interessant is. 
Hij stelt voor om in een dergelijk geval beide 
spelers éénmalig een hele avond voor het 
uitspelen te gunnen. 
Jeanne Potters is hier fel op tegen. Zij vindt 
dat mensen niet onder druk moeten worden 
gezet om een hele avond voor het uitspelen te 
bestemmen. Als de partij immers reeds kort na 
de indeling voor de reguliere ronde afgelopen 
zou zijn zouden beide spelers niet veel meer 
aan hun avond hebben. (Dit is vooral 
vervelend voor de speler die eigenlijk niet 
wilde uitspelen.) 
Robbert van het Kaar concludeert dat de 
implicaties van een dergelijke "uitspeelregel" 
niet te overzien zouden zijn.  Hij stelt voor om 
aan het huidige voorstel niets toe te voegen. 
Mocht er komend seizoen inderdaad een partij 
worden afgebroken met interessante stelling, 
dan kunnen altijd nog afspraken worden 
gemaakt. 
Daan Smit stelt voor om de 
arbitragecommissie te laten bepalen of een af
gebroken partij de moeite waard is om uit te 
spelen. Met deze twee voorstel len, die geen 
tegenwerking oproepen, wordt het probleem 
als opgelost beschouwd. De vergadering gaat 
met grote meerderheid akkoord met het 
voorstel tot verlenging van de 
wintercompetitie. 

Het bestuur vervolgt met een aanvullend 
voorstel dat niet in CN 232 staat: geef 
deelnemers na de 29e ronde de gelegenheid 
om, als ze tenminste in elkaars buurt staan, 
voor de derde keer tegen elkaar uit te komen. 
Ook dit voorstel wordt zonder veel 
tegenstemmen aanvaard . 

Het bestuur antwoordt bevestigend op de 
vraag van Joost van Steenis of de 
arbitragecommissie hetzelfde blijft. 
Jeanne Potters vindt dat leden van deze 
commissie voor de spelers bekend moeten 
zijn, zodat ze kunnen worden aangesproken 
op foutieve beslissingen. Ook hiervoor zal 
worden gezorgd. 

3b. Bestuursvoorstel tot aanschaf van een 
PC {toelichting op pag. 4) 
Na de aanvullende mededeling van het 
bestuur dat naast de PC een printer zal 
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worden aangeschaft en de geruststelling dat 
de aanschaf niet zal worden gefinancierd door 
een 
contributieverhoging wordt ook dit voorstel met 
overduidelijke meerderheid aanvaard. 

4. Verslag wedstrijdleider externe (pag. 9) 
Errit Petersma heeft bezwaar tegen het 
besteden van bijna een pagina tekst aan het 
nieuwe speeltempo van de SGA. Hij deelt de 
mening van de schrijver dat er iets over dit 
onderwerp vermeld moest worden, maar vindt 
dat het betoog op een ander plaats in het 
clubblad had moeten staan.  De bedoeling van 
het verslag is immers om over het afgelopen 
seizoen te verhalen en niet over de toekomst. 
Verder geen op- of aanmerkingen. 

5. Verslag van de secretaris (pag. 16) 
Het verslag wordt voor kennisgeving 
aangenomen. 

6. Verslag jeugdcommissaris 
In tegenstel ling tot wat de agenda vermeldt is 
er in CN geen verslag te zien. Daarom doet 
Frans Oranje in de vergadering zijn hele 
betoog. Deze staat vooral in het teken van het 
opheffen van de jeugdafdeling in het begin 
van afgelopen seizoen. De reden voor deze 
ingrijpende beslissing was het tekort aan 
begeleiding. 
Het bestuur betreurt de noodzaak van de 
beslissing. Immers, Caïssa heeft sinds 1976 
een jeugdafdeling gehad en bovendien 
bereikte Caïssa 20 het afgelopen seizoen de 
halve finale van de landelijke jeugdcompetitie. 

Robert-Jan Schaper en Peter de Casparis 
zetten hun vraagtekens bij de hele gang van 
zaken rond de opheffing: het is al lemaal heel 
abrupt gebeurd en de overige leden zijn door 
het bestuur onvoldoende betrokken bij de 
situatie. 
Het bestuur trekt zich deze kritiek aan en 
belooft beterschap bij de volgende keer. 

Daan Smit vraagt of van het bestuur steun te 
verwachten is als een paar enthousiaste leden 
zich aanmelden. Frans Oranje antwoordt dat 
dit zeker het geval zal zijn.  
Allard Troost stelt voor om op het 
mededelingenbord een lijst te prikken waarop 
vrijwilligers zich kunnen aanmelden . De 
vergadering gaat hiermee akkoord. 

7. Verslag penningmeester 
De aanwezige leden hebben geen op- of 
aanmerkingen en ook penningmeester Piet 
Jonkman zelf heeft niets toe te voegen, dus 
over dit onderwerp kunnen we kort zijn.  

Inleveren kopij tot en met 20 sept. a.s. 
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8. Verslag kascontrolecommissie 
De commissie bestaande uit Daan Smit en 
Tom Prent (laatstgenoemde vervangt Arie 
Neidig) heeft de boeken van Caïssa ingekeken 
en in orde bevonden. 

9. Decharge penningmeester 
De penningmeester wordt gedechargeerd. 

10. Begroting 1993/1994 
Hierop valt van de aanwezigen geen 
commentaar te horen. Wel merkt Jeanne 
Potters op dat bij contributiebetaling per giro 
de naam van de begunstigde (Caïssa dus) 
verkeerd is gespeld. Deze misstand zal 
worden rechtgetrokken. 
11. Benoeming kascontrolecommissie voor 
1993/94 
Daan Smit gaat akkoord met nog een jaar 
kascontroleur. Dick Paulis zal aan Tom Prent 
(niet aanwezig) vragen of deze het tweede lid 
van de commissie wil worden. Mocht Prent 
voor de eer bedanken, dan zal Paulis zelf 
zitting nemen. 

12. Prijsuitreiking over 1992/93 
Errit Petersma trofee: Wan Fokkink (12 uit 13) 
neemt de eerbewijzen in ontvangst. (Co
winnaar Niek Narings is immers niet 
aanwezig.) 

De bestuursprijs wordt toegekend aan (de 
afwezige) prof.dr. J.W. van Hulst als blijk van 
waardering voor de speciale contacten die hij 
onderhoudt met de oudere leden van de club. 

Zomercompetitie: Kampioen Menno Meijer 
krijgt de bijbehorende trofee in handen. 
De snelschaakbeker kan, bij afwezigheid van 
kampioen Rik Lith, nog niet worden uitgereikt. 
Wintercompetitie: Twee van de drie prijzen 
worden door bestuursleden weggekaapt. 
(Eerste en tweede werden immers 
respectievelijk Jaap Spreeuw en Robbert van 
het Kaar.) De derde prijs komt, evenals een 
jaar geleden, op naam van Micha Leuw. 

13. Voorstel deelname KNSB/SGA 1993/94 
Na peiling vooraf van de belangstelling onder 
de leden komt extern wedstrijdleider Jeroen 
Hoogenboom tot de conclusie dat acht teams 
in de SGA uit kunnen komen, naast het eerste 
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team dat KNSB speelt. Dankzij de winst van 
de SGA-cup mag Caïssa ook dit seizoen met 
een extra bekerteam aan de KNSB
bekercompetitie deelnemen. 

14. Voorstel tweede clubavond van Joost 
van Steenis 
Voorlopig valt hierover nog weinig te melden. 
Besloten wordt eerst af te wachten wat de 
mogelijkheden zijn. 

15. Bestuursverkiezingen 
Kees Sterrenburg legt zijn functie als extern 
wedstrijdleider neer. 

Jaap Spreeuw verving als secretaris 
halverwege het seizoen Piet Jonkman en 
beëindigt met ingang van heden zijn functie. 
Jeroen Hoogenboom stelt, ook met ingang van 
heden, zijn functie van extern wedstrijdleider 
ter beschikking. 
Beide aftredende bestuursleden worden door 
de voorzitter bedankt voor hun inspanningen 
en ontvangen een attentie. 

Met unanimiteit besluit de vergadering alle 
herkiesbare bestuursleden te herkiezen en alle 
voorgestelde kandidaten voor de vrijgevallen 
bestuursfuncties te benoemen. 

16. Rondvraag 
Mirjam Klijnkramer vraagt hoe de zaak Potters 
er voor staat. Voorzitter van het Kaar 
antwoordt dat het bestuur enige tijd terug een 
brief heeft ontvangen van de SGA. De bond 
geeft in die brief te kennen dat zij de schuld 
van Chesspot, die zij op Potters wil 
afwentelen, wil laten afbetalen door de 
contributie-afdrachten van Caïssa aan de SGA 
in mindering te brengen op die schuld. In een 
reactie heeft het bestuur dit voorstel van de 
hand gewezen en benadrukt dat één persoon 
(ook al was die bestuurslid) niet op mag 
draaien voor de schuld van een vereniging. 

17. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering. 

Namens het bestuur van Caïssa, 
interim-secretaris Jaap Spreeuw. 

Inleveren kopij tot en met 20 sept. a.s. 
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stand na de 7e Ronde per 16-8-1994 

Nr . Sys Naam wc Punten KS AW Se/lig Perc WP OUd Bij/Af* 
------- -------- ----------- --- ------ ---------------- ----------- -- ----- ------ -----

1 120 :Klauw v/d 30 

2 75 :Frans sen 32 

3 121 :Keulen van 32 

4 114 :Louis zoon 32 

5 53 :Dekker 34 
6 71 :Meijer 34 

7 117 :Smalen de 34 
8 119 :Bruijn J. 36 

9 118 :Wilde de 36 
10 105 :Heer de 36 

:.��·::�;::';;;;-?�.rrë�c?�R�-t�i�:=:_:,f ;::;!·<·· .. 
ÖI :1=5;�J�J�t�;<_:�,':;fohci·�-._�a< · 
Dl 23 augustus �.:.;94,<ronde. 9 

526 lW 
532 lW 
534 lZ 
541 lZ 
568 lZ 
583 lW 
605 
610 
615 
618 lW 

7 2� 36% 21� 526 0 

7 7 100% 10� 566 -34 
7 2 29% 17 534 0 
3 3 100% 4� 573 -32 
7 7 100% 16 598 -30 
7 5� 79% 20� 625 -42 
2 � 25% 4"1 605 0 

4 0 0% 14"1 610 0 
0 0 0 615 0 
3 2 67% 10 618 0 

Dl 3ó augustus�:;94,- �onde .. 1 0  , . 
(laatste· ton dé iomëfréömpetitie) .. · 

d,·;··-�- :�rJ�����;:.�;:NÄ[�:;-:_'.·· :�:.!::·: . 
. <a1gêniehe 1�envèrgadenr19>:<: :. 

·._::;::·.·. 

. ... �--�:·::· -�<-:::.: ·<· . . ·
. ·.:; . . . �. ;-. . . . . . ,' ·_ . : . . . 

Za 8 okt. '94 · .< ·, VHS Haärlem '.:.. Caissa 1 ·.;�'>.; 

�i'f'.��.�· �:::''.'. . 2��;·�:�:f�.�[!�/S1�f ff�t 
1 Verslag váii:de secretaris .;:.· o ··· · 
In het seizoen 1 993-1 994 is het bestuur 
van Caïssa vijf keer bijeengekomen voor 
een bestuursvergadering; tevens is een 
afvaardiging van het bestuur aanwezig 
geweest bij zowel de najaars- als 
voorjaarsgedelegeerdenvergadering van 
de SGA. 
De club begon dit seizoen met 1 29 leden, 
we eindigden met 1 24; 
. Er kwamen 32 nieuwe leden bij en 37 
werden bij de SGA afgemeld als lid van 
Caïssa. Van die 37 afmeldingen namen 

. :_:.·. 
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. ... . �: 
22 de moeite om het bestuur op een of 
andere manier in te lichten over hun 
besluit hun lidmaatschap op te zeggen. 
De resterende 1 5  zijn door het bestuur 
afgevoerd van de ledenlijst wegens 
groeiende contributieachterstand en reeds 
geruime tijd niet meer verschijnen op de 
club. Zoals gezegd, Caïssa telt 
momenteel 1 24 leden, verdeeld over 1 22 
senioren ( waarvan 1 3  nevenleden) en 2 
aspiranten. 

Inleveren kopij tot en met 20 sept. a.s. 
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En dan denk je wel eens bij je zelf -als die 
computer het nou maar niet begeeft- of -
de printer niet op hol slaat- dan gaat alles 
goed. Inderdaad alles ging goed het 
afgelopen seizoen. Tegen het einde van 
de 35 ronden durende competitie werd 
het snelschaakkampioenschap van de 
club georganiseerd. Op de speelavond 
van de laatste ronde werden de laatste 
afgebroken- partijen gearbitreerd, een 
ware happening voor een aantal spelers 
van Caissa 1. 

Vincent Steemers (de auteur van het 
competitieprogramma) heeft nog een paar 
veranderingen in het programma 
aangebracht waardoor het indelen op de 
dinsdagavond een fluitje van een cent 
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werd. Maar toch kon het slechts een keer 
gebeuren dat 1 speelster gewist werd uit 
de indelingslijst. Dit werd dan veroorzaakt 
doordat iemand anders van de 
aanwezigenlijst overgeheveld moest 
worden naar de externe competitie 
waardoor de "positie-indicator" op die 
betreffende plek bleef staan. 
Maar ook dit probleem behoort nu tot het 
verleden door ingrijpen van de auteur. 

Zoals sommigen van u al weten stop ik 
met ingang van het nieuwe seizoen als 
wedstrijdleider intern. Het bestuur zal 
Pieter Allaart voordragen als mijn 
opvolger. U wil ik bedanken voor het 
vertrouwen dat u mij de afgelopen jaren 
gaf en Pieter wens ik veel succes. 

Opkomstpercentages intern (linker kolom) en extern (rechter kolom) van het afgelopen 
seizoen. 

t-- n 
h f- � 

n 
0 ] [[ [tO Omn m [[ 

1 DE EXTERNE COMPETITIE · -. jop dekker .1 
Voor het veel verwende Caïssa was het misschien een wat mager seizoen. Slechts twee 
klokken werden gewonnen, door het tweede en het zesde. Daarnaast degradeerde het 
derde. Ook in de bekercompetities konden geen potten worden gebroken. De twee KNSB
viértallen sneuvelden al in de eerste ronde. Het SGA-team ging in de derde ronde 
onfortuinlijk onderuit. 
Het nieuwe speeltempo in de SGA-competitie (uitvluggeren) leidde niet tot grote problemen, 
wel tot meer opportunisme. Ook zou je kunnen spreken van meer 'onterechte' uitslagen, 
maar of dat steeds in het voordeel van bepaalde teams was, valt te betwijfelen. => 

lnlAvArAn knnii tnt An mAt ?Cl �Ant ::::i � 
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Wederom werden liefst negen teams (acht tientallen en een achttal) op de been gebracht. 
Dat deed geen club ons na. De grootste van Groot-Amsterdam! Om die 88 plaatsen vol te 
krijgen, werden wel nietsvermoedende clubleden ineens lid van een team. Geen punt, 
moest kunnen. In de loop van het seizoen zouden 'echte' spelers die plekken moeiteloos 
opvullen. Maar het werken met spookspelers was niet ideaal. Een aantal teams had 
structureel te weinig spelers. Tegenslagen zoals af- en opzeggingen konden moeilijker 
worden opgevangen. 
Er werd echter niet bij de pakken neergezeten. Clubliefde deed de harten overstromen. In 
bomvolle agenda's werd toch nog een gaatje gevonden. Invallers vielen in tot ze er bij 
neervielen. Teamleiders groeiden uit tot crisismanagers. 

Toch lijkt het niet mogelijk om volgend seizoen weer negen teams te formeren. Voorlopig 
worden twee KNSB- en zes SGA-teams opgesteld. Pas bij duidelijk voldoende bereidheid 
om extern te spelen zal alsnog een negende team van start kunnen gaan. 

De teams 

Het eerste, natuurlijk onder bezielende 
leiding van Joost van Steenis, deed het KNSB eerste klasse A 
heel goed in de eerste klasse van de 
KNSB. Van de uiteindelijke kampioen 1 .  HWP(Z) 9 1 4  53% 
HWP werd mooi gewonnen. Helaas liet 2. DOS A'dam 1 9 1 3  54% 
men in het begin wat punten liggen 3. Caïssa 1 9 1 2  49 
(onwennigheid?) tegen latere 4. Utrecht 2 9 1 2  47 
degradatiekandidaten, zodat na de 5. Purmerend 9 8 44 
verloren derby tegen DOS de 6. Groningen 9 7 45 
kampioenskansen verkeken waren. Maar 7. ASG 9 7 43 
ook volgend seizoen moet het eerste tot 8. Tal 1 9 7 40% 
de kanshebbers worden gerekend. 9. HSG 2 9 7 36 
Topscorer: Hajo Jelles met 6% uit 9. 1 0. Amstelveen 2 9 3 37% 

Het tweede promoveerde eigenlijk nogal 
makkelijk naar de KNSB-competitie. Wat SGA promotieklasse 
wil je ook. Coach was eerste-teamspeler 
en semiprof Gerard Rill. En de spelers 1 .  Caïssa 2 8 1 3  51 % 
waren ijzersterk: acht van de tien 2. Tal 3 8 1 1  44 
basisspelers scoorden boven de 60%. 3. DOS A'dam 2 8 1 0  41 % 
Geen wonder dat men wat onverschillig 4. Amstelveen 4 8 9 41 
en misschien wel arrogant werd. Maar 5. Grasmat 1 8 8 39 
toen van Tal werd verloren, wist de 6. WGM/US 2 8 6 37% 
eventuele concurrentie al niet meer te 7. Almere 1 8 5 38% 
profiteren. Ook komend seizoen in de 8. WGM/US 3 8 5 36 
KNSB is het tweede weer een mogelijke 9. Caïssa 3 8 5 31 
kampioen. Topscorers: Niels Bouten met 
6 uit 7 en Robert Kikkert met 6% uit 8. 

Het derde was aan duistere krachten onderhevig. Na een goede, maar verloren wedstrijd 
tegen het tweede sloeg het noodlot toe. Teamcaptain Jasper Seelemeijer vol hartstocht en 
ambitie kon het niet met droge ogen aanzien. Diverse teamleden trokken pardoes de wijde 
wereld in. Nederlagen volgden elkaar op. Het moreel zakte naar een absoluut dieptepunt. 
Opgetrommelde versterkingen met een overwinning en een gelijkspel als gevolg mochten 
niet meer baten. => 

lnlP.VP.rP.n knnii tnt P.n mP.t ?O !':P.nt ::1 i:: 
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De cruciale uitwedstrijd tegen mededegradant Almere was exemplarisch: slechts vier 
basisspelers traden in het strijdperk (overigens goed voor O van de 2 behaalde 
bord punten). Pas toen de degradatie al een feit was, leek de ban gebroken: de laatste 
wedstrijd werd soepeltjes gewonnen. Anderzijds: volgend seizoen kan er tenminste voor 
promotie worden geknokt. Topscorer: Gerard Sanderse met 6 uit 7. 

Het vierde maakte zijn status van eeuwige 
belofte weer n's waar. Een rijzende ster 
aan h et eerste bord, routiniers te over en 
als vaste invaller Pim Zonjee. Daarnaast 
wierp pakweg het halve team zich als 
leider op. Zo kon de promotie ze niet 
meer ontgaan. Totdat een vreselijke off
day tegen de Raadsheer de kansen 
minimaliseerden. De enigszins verstofte 
leus blijft: volgend jaar moet het lukken. 
Topscorers: Pim Zonjee met 3% uit 4 en 
Jop Dekker met 5% uit 7. 

Het vijfde moest het wel moeilijk gaan 
krijgen. Zonder eigen toedoen bevond het 
zich ineens in de tweede klasse. 
Bovendien waren door personeelsgebrek 
telkens invallers nodig. Maar generaal 
André van Dinteren offerde zich steeds 
bereidwillig om niet te zeggen vechtlustig 
op voor het eerste bord: laat de puntjes 
maar binnenstromen! En zo ging het ook 
bijna. Weliswaar werd er geen hoofdrol 
gespeeld, maar de gevarenzone bleef 
ook u it zicht. Ga zo door. Topscorer: Alex 
Wunnink met 4 uit 6. 

Het zesde was natuurlijk de grote 
verrassing. De begeleiding van Frans 
Oranje zou uiteraard bekwaam zijn en het 
zou gezellig worden, maar meer viel er 
ook niet te verwachten, was de 
heersende opinie. Er was echter buiten 
jeugdig talent Michael Wunnink en de 
aankomende winnaar van de Petersma
trofee gerekend. Toen ook de rest op 
stoom kwam en de concurrentie 
verslapte, was het behalen van het 
kampioenschap een makkie. En nu 
gewoon consolideren. Topscorer: Wilbert 
de Kruiff met 6% uit 7. 

Het zevende had een middelmatig 
seizoen, ondanks teamleider Fred van 
Gunst en een crack als Robert-Jan de 

C":::iiss::i-niP.11ws nr ::l::lfl 7;::if ?7 sP.nt ;::i s vArsr.hiinAn 

SGA tweede klasse D 

1. Fischer-Z 3 7 12 46 
2. Raadsheer 2 7 12 44 
3. Caïssa 4 7 10 42% 
4. Pion 1 7 7 36% 
5. Es'80 2 7 6 36 
6. Maccabi 1 7 5 29 
7. Oosten!Trn 2 7 3 26% 
8. WGM/US 6 7 1 19% 

SGA tweede klasse A 

1. Tal 4 7 14 51 
2. Probleem 3 7 11 38% 
3. Amstelveen 6 7 9 39 
4. VAS/ASC 2 7 8 36% 
5. Caïssa 5 7 5 32 
6. Chaturanga 1 7 4 29% 
7. ABN/AMRO 1 7  3 25 
8. Fischer-Z 2 7 2 27% 

SGA derde klasse D 

1. Caïssa 6 7 11 43% 
2. Donner 1 7 9 38% 
3. Memo 4 7 9 36% 
4. ASSV 1 7 8 37% 
5. AASTOR 1 7 6 36 
6. Tal? 7 6 32 
7. Pion 3 7 4 29% 
8. Wachter 1 7 3 26% 

Bruin. Van deze werd nipt verloren, van 
gene net gewonnen. => 

lnlAvP.rP.n knnii tnt An lTIP.t ?() sP.nt ::i s 
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Daarnaast was elke keer minimaal een 
invaller nodig, waarvoor het achtste en 
negende effectief uitgezogen dienden te 
worden. Een plaats in de grijze 
middenmoot was het gevolg. 

Het achtste, geheel opgetrokken uit frisse, 
nieuwe spelers, trad met groot vertrouwen 
en enige verwachtingen aan, onder 
laconieke leiding van Nils de Rijk. Drie 
nederlagen op rij zorgden voor lange 
wangen en de vrees voor degradatie. Het 
geloof bleef, en terecht, want vervolgens 
werd er niet meer verloren. Enige ervaring 
rijker gaat dit team een grote toekomst 
tegemoet. Topscorers: Bart Nootebos met 
3 uit 4 en Cornelis Knecht en Henk-Jan 
van Vliet met 4 uit 6. 

Het negende, vorig jaar nog 
gepromoveerd, kwam er niet aan te pas. 
Het teamleiderschap van Peter van der 
Werf kon daar niets aan veranderen. 
Weliswaar werd er soms ongelukkig 
verloren en kwam tweemaal een speler 
niet opdagen, maar veelal was de 
tegenstander gewoon te sterk. Uit de 
vierde klasse kon niet gedegradeerd 
worden. Wie weet krijgt het negende een 
nieuwe kans. Topscorer: Eric van Tuyl 
met 3� uit 6. 

1 Voorstel voor een contributieverhoging 

SGA derde klasse C 

1. Almere 3 6 
2. Raadsheer 4 6 
3. Abcoude 2 6 
4. Caïssa 7 6 
5. KLM/P 2 6 
6. ABN/AMRO 2 6 
7 .  TOZ 2 6 

SGA derde klasse A 

1. DCG 3 6 
2. WSC 2 6 
3. PCB 2 6 
4. ENPS 2 6 
5. Caïssa 8 6 
6. Rosse 1 6 
7. Grasmat 3 6 

SGA vierde klasse B 

1. VKVC 2 6 
2. DCG 6 6 
3. Amstel 3 6 
4. TOG 1 6 
5. Donner 2 6 
6. Es'80 3 6 
7. Caïssa 9 6 

. .  " . · · 

augustus 1994 

11 41 
9 33% 
7 28% 
6 30% 
4 27 
3 25 
2 24% 

10 41 
8 32 
7 27% 
6 31 
5 29 
3 25% 
3 24 

10 29 
9 29% 
8 28 
6 22 
5 22 
4 21% 
0 16 

· . .  het bestuur 1 

Het bestuur stelt de leden voor de contributie van senior hoofdleden met f10, - tot f140,- per 
jaar te verhogen. Voor de contributie van nevenleden, junior- en adspirantleden wordt geen 
verhoging voorgesteld. De belangrijkste argumenten voor deze verhoging zijn de gestegen 
kosten van deelname aan de KNSB-competitie en het enigszins teruglopende aantal leden in 
het afgelopen seizoen. Zonder deze voorgestelde verhoging zou op de begroting een tekort 
ontstaan van ongeveer f 900, -. 

lnlAVArAn knnii tnt An mAt ?() !':Ant ;:i !': 
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)\)]op dekker 1 l1nèlivldüe/e result�terl in de externe -�om petitie " . -: . '. �- ;. ;.\�i> . ·:· ·.· : ·:� ... ·· .: .. ·:; :�. . ·. 

team totaal 

Wilbert de Kruiff C6 6% uit 7 = 93% 9% uit 10 = 9S% 

PimZonjee C4 3% uit 4 = SS% 3% uit 4 = SS% 
Niels Bouten C2 6 uit 7 = S6% 6 uit 7 = S6% 
Gerard Sanderse C3 6 uit 7 = 86% 6 uit 7 = S6% 

Aide van de Woestijne C2 6 uit s = 7S% s uit 10 = SO% 
Bart Nootebos es 3 uit 4 = 7S% 4 uit s = SO% 

Michael Wunnink C6 4% uit 7 = 64% 7% uit 10 = 75% 
Hajo Jolles C1 6% uit 9 = 72% 6% uit 9 = 72% 
Joost van Steenis C2 S% uit s = 69% 10 uit 14 = 71% 

Alex Wunnink es 4 uit 6 = 67% s uit 7 = 71% 
Cornelis Knecht es 4 uit 6 = 67% s uit 7 = 71% 
MauriceAué C7 4 uit 6 = 67% s uit 7 = 71% 
Robert Kikkert C2 6% uit s = S1% S% uit 12 = 71% 

Jaap Spreeuw C1 6 uit 9 = 67% 6 uit 9 = 67% 
Marcel Nielen C2 4 uit s = SO% 4 uit 6 = 67% 
Fred van Gunst C7 4 uit 6 = 67% 4 uit 6 = 67% 
Henk-Jan van Vliet es 4 uit 6 = 67% 4 uit 6 = 67% 
Niek Narings C1 S% uit 9 = 61% 6% uit 10 = 6S% 
Gerard Rill C1 s uit s = 63% s uit s = 63% 
Paul van Beukering C7 3 uit 6 = SO% s uit s = 63% 
Kees Sterrenburg C2 2% uit 4 = 63% 2% uit 4 = 63% 
Robbert van het Kaar C2 4% uit 6 = 7S% S% uit 9 = 61% 
Robert-Jan de Bruin C7 3 uit 6 = SO% S% uit 9 = 61% 
Frans Oranje C6 s uit 7 = 71% 6 uit 10 = 60% 

Elwin Osterwald C2 s uit s = 63% 6% uit 11 = S9% 
Hans Uiterwijk C4 3% uit 6 = SS% 3% uit 6 = SS% 

Stefan Steemers C4 3% uit 6 = 5S% 3% uit 6 = SS% 
Hans Kuyper C6 4 uit 7 = S7% 4 uit 7 = S7% 
Eric van Tuyl C9 3% uit 6 = SS% 4% uit s = S6% 
JoostSirag C7 2% uit s = SO% 4% uit s = S6% 
Nils de Rijk es 2% uit s = SO% 4% uit s = 56% 
Mark Kremer C1 4% uit s = 56% s uit 9 = S6% 
Jap Dekker C4 S% uit 7 = 79% S% uit 10 = SS% 

Piet Ruhe C4 4% uit 7 = 64% s uit 10 = SO% 
Herre Trujillo es 2% uit 6 = 42% 4% uit 9 = SO% 
Peter de Casparis C4 4 uit 6 = 67% 4 uit s = SO% 
Harry Comelissen C6 4 uit 6 = 67% 4 uit s = SO% 
Martin Niewenhuis C3 3% uit 7 = SO% 4 uit s = 50% 
Tom Prent C6 3 uit 6 = 50% 4 uit s = 50% 
Daan Smit C1 3% uit 7 = 50% 3% uit 7 = 50% 
Wan Fokkink C1 3% uit 7 = 50% 3% uit 7 = 50% 
Eddy Leuw C4 3% uit 7 = 50% 3% uit 7 = SO% 
David Colmer es 2% uit s = SO% 3% uit 7 = 50% 
Thomas Netten es 3 uit 6 = SO% 3 uit 6 = SO% 
Jin Weehuizen es 3 uit 6 = 50% 3 uit 6 = 50% 
Leo Oomens C6 3 uit 6 = 50% 3 uit 6 = 50% 
Bram Faber es 2% uit s = 50% 3 uit 6 = 50% 
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Dik Paulis e3 2% uit s = S0% 2% uit s = SO% 
Jan Bade es 2% uit s = SO% 2% uit s = SO% 
Hans Dirks e3 2 uit 4 = SO% 2 uit 4 = S0% 
Wam eomelissen e6 2 uit 4 = SO% 2 uit 4 = SO% 

Eisse Mastenbroek e3 2% uit 8 = 31% S% uit 12 = 46% 
André van Dinteren es 3 uit 7 = 43% 4% uit 10 = 4S% 
André Bach e4 3% uit 6 = S8% 4 uit 9 = 44% 
Micha Leuw e1 4 uit 8 = S0% 4 uit 9 = 44% 
Jasper Seelemeijer e3 3 uit 8 = 38% 4 uit 9 = 44% 
Pieter Allaart e4 3% uit 6 = S8% 3% uit 8 = 44% 

Sergio Semino e8 2% uit s = SO% 3% uit 8 = 44% 
John Könst e7 2% uit 6 = 42% 3% uit 8 = 44% 
Gabor Lörinczy eg 2 uit s = 40% 3% uit 8 = 44% 
Errit Petersma es 2 uit 3 = 67% 2% uit 6 = 42% 

Aran Köhler e1 4 uit 9 = 44% 4 uit 10 = 40% 
Menno Meijer e7 2 uit s = 40% 2 uit s = 40% 

Peter van der Werf eg 2 uit 6 = 33% 3% uit 9 = 39% 
Rik Lith e1 1% uit 4 = 38% 1% uit 4 = 38% 
Hans de Vilder e2 3% uit 8 = 44% 4 uit 11 = 36% 

. Robert-Jan Schaper e2 2% uit 8 = 31% 4 uit 11 = 36% 
Allaert Troost e6 2 uit s = 40% 2% uit 7 = 36% 
Jan Meuleman e8 2 uit 6 = 33% 2% uit 7 = 36% 
Jan Smit e3 1% uit s = 30% 1% uit s = 30% 
Jaap Tanja eg 1% uit s = 30% 1% uit s = 30% 

Mirjam Klijnkramer e6 2% uit 7 = 36% 2% uit 10 = 2S% 
Frans Roes e3 2 uit 8 = 2S% 2 uit 8 = 2S% 

Sanne de Haan es 1% uit s = 30% 1% uit 6 = 2S% 
eostel Craciun e8 1 uit 3 = 33% 1 uit 4 = 2S% 
Jeroen Hoogenboom C4 1 uit 4 -· 2S% 1 uit 4 = 2S% 
Johan van der Klauw eg 1 uit 6 = 17% 1 uit 6 = 17% 
Manou Chen e8 0 uit 4 = 0% 0 uit 4 = 0% 

Leden die minder dan vier externe partijen hebben gespeeld: 

Peter Hofman es 1 uit 1 = 100% 1 uit 1 = 100% 
Floris Kalff e6 1 uit 1 = 100% 1 uit 1 = 100% 
Hans de Heer eg 1 uit 1 = 100% . 1 uit 1 = 100% 
Henk Hofman es 2 uit 3 = 67% 2 uit 3 = 67% . 
Robert-Jan Moorman e7 1% uit 3 = SO% 1% uit 3 = SO% 
Jildo Kalma e7 % uit 2 = 2S% 1% uit 3 = SO% 
Michiel Pos e6 % uit 1 = SO% % uit 1 = SO% 
Ruurd Mulder eg % uit 1 = SO% % uit 1 = SO% 
Piet Jonkman e8 0 uit 0 = % uit 1 = SO% 
Mark Ligtenstein eg 1 uit 3 = 33% 1 uit 3 = 33% 
Bert Wijchgel e3 % uit 2 = 25% % uit 2 = 2S% 
Bhuddi Manuri e2 0 uit 1 = 0% 0 uit 1 = 0% 
John Franssen e7 0 uit 1 = 0% 0 uit 1 = 0% 
Maarten Mol e7 0 uit 1 = 0% 0 uit 1 = 0% 

A. Selim e8 0 uit 1 = 0% 0 uit 1 = 0% 
Josefien Bruijn eg 0 uit 1 = 0% 0 uit 1 = 0% 
Henna van Keulen eg 0 uit 1 = 0% 0 uit 1 = 0% 
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Weer een financieel boekjaar voorbij voor 
SV Caissa. 1993/1994 zijn we redelijk 
doorgekomen, inkomsten wat begroot is 
dat is binnengekomen. Maar de uitgaven 
op sommige posten stijgen behoorlijk, 
zoals vervoerskosten van ons vlaggeschip 
Caissa 1, en de K.N.S.B. kosten. En daar 
we volgende seizoen twee teams in de 
K.N.S. B. hebben, zullen natuurlijk ook 
deze kosten stijgen. Daar bovenop is het 
ledental van onze club de laatste twee 
jaar verminderd, vorig seizoen met 7 

Hier de uitgaven van de laatste jaren op 
een rijtje. 
1986/1987 FL. 13.003,63 
198711988 FL. 13.551, 57 
1988/1989 FL. 13.346,00 
1989/1990 FL. 14.612,74 
1990/1991 FL. 14.131,31 
1991/1992 FL. 14.550,84 
(40 jaar Caissa onkosten niet meegeteld.) 
1992/1993 FL. 15.498,44 
1993/1994 FL. 16.027, 12 
(Kosten Lap Top Computer niet 
meegeteld.) leden minder en dit seizoen met 1 O leden. 

Dat betekent minder contributie 
inkomsten, terwijl de uitgaven groter kan 
worden. Helaas betekent zoiets altijd dat 
de contributie omhoog moet want uit die 
middelen moet de vereniging zijn 
onkosten betalen. 

Deze rij met gegevens van de laatste 
jaren laat zien dat de uitgaven in stijgende 
lijn zijn. 

Schema van hoe lang leden lid zijn van SV Caissa. 31-07-1994 

3 1 - 0 7 - 1 9 9 4 

3 0  l e d en 
1 6  leden 

9 leden 
1 2  leden 

7 leden 
5 leden 

1 3  l e d en 
5 leden 
1 lid 
2 leden 
1 lid 
1 lid 
2 l e d en 
3 leden 
2 leden 
1 lid 
1 lid 
3 leden 
1 lid 
3 leden 
2 leden 
1 lid 
3 leden 

Ledenstanden 

0 1 -0 8 -1 9 8 7  
0 1 - 0 8 - 1 9 8 8  
0 1 - 0 8 - 1 9 8 9  

0 1 - 0 8 - 1 9 9 0  

0 jaar lid 
1 jaar lid 
2 jaar lid 
3 jaar lid 
4 jaar lid 
5 jaar lid 
6 jaar lid. 
7 jaar lid. 
8 jaar lid. 
9 jaar lid. 

1 0  jaar lid. 
1 1  jaar lid. 
1 2  jaar lid. 
13 jaar lid. 
1 4  jaar lid. 
15 jaar lid. 
1 6  jaar lid. 
1 7  jaar lid. 
1 9  jaar lid. 
2 1  jaar lid. 
2 2  jaar lid. 
3 1  jaar lid. 
4 2  jaar lid. 

3 1 - 0 7 - 1 9 9 3  laatste telling. 

toen 3 2  leden 
toen 15 leden 
toen 1 6  le den 
toen 7 leden 
toen 9 leden 
toen 1 5  leden 
toen 6 leden 
toen 2 leden 
toen 2 leden 
toen 1 lid 
toen 4 leden 
toen 2 le den 
toen 6 leden 
toen 2 leden 
toen 1 lid 
toen 1 lid 
toen 3 leden 
toen 1 lid 
toen 3 leden 
toen 2 leden 
toen 1 lid 
toen 3 leden 

vorig e  t elling - 1 6  
vorig e  telling - 6 
vorig e  t elling - 4 
vorig e  t elling 
vorige t elling - 4 
vorig e  telling - 2 
vorig e  telling - 1 
vorig e  telling - 1 
vorige t elling 
vorig e  telling 
vorig e  t elling - 3 
vorig e  telling 
vorig e  telling - 3 
vorig e  t elling 
vorige telling 
vorig e  telling 
vorig e  t elling 
vorige telling 
vorig e  t elling 
vorig e  telling 
vorige telling 
vorig e  telling 

vanaf 0 1 -0 8 -1 9 8 7  bij sv Caissa. 

1 2 5  leden. 0 1 - 0 8 - 1 9 9 1  1 3 6  leden. 
1 3 4  leden. 0 1 - 0 8 -1 9 9 2  1 4 1  leden. 
1 4 5  leden. 0 1 - 0 8 - 1 9 9 3 1 3 4  leden. 

1 2 9  leden. 0 1 - 0 8 -1 9 9 4  1 2 4  leden. 
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OVERZICHT LEDENGROEI PER JAAR VAN SV CAISSA. 

SENIOR JUNIOR ASPIRANT NEVEN TOTAAL 

3 1-07-1 9 87 9 6  7 
3 1 -07-1 9 8 8  1 04 4 
3 1-07- 1 9 8 9 1 12 6 
3 1 -07-1 9 9 0  9 1  5 
3 1-07-1 9 9 1  1 04 6 
3 1 -07- 1 9 92 1 12 9 
3 1 -07-1 9 9 3 1 1 9  3 
3 1-07-1 9 94 1 0 9  0 

De nieuwe redacteur heeft me gevraagd 
regelmatig een stukje met deze titel te publi
ceren. Ik heb daar een beetje gemengde 
gevoelens over. Het klinkt me altijd wat te 
gewichtig, 'van de voorzitter'. Waarom zou nu 
uitgerekend de voorzitter iets bijzonders te 
melden hebben? Als het bestuur iets op zijn lever 
heeft is er nog altijd de rubriek bestuursmede
delingen. 
Voorts heb ik niet de indruk dat de club in een 
grote crisis terecht is gekomen, zodat publikatie 
van de visie van de voorzitter vereist is. Ik 
beschouw het verzoek van John Könst maar a ls 
een aanleiding een korte terugblik te werpen op 
het afgelopen seizoen. 

De interne competitie 
Voor het eerst hebben we 35 ronden gespeeld en 
het was loodzwaar. De laatste maanden een nek 
aan nek race tussen de twee nevenleden (!) 
Karel van der Weide en Marc Overeem, die op 
de laatste speeldag een wat merkwaardig slot 
kreeg: in plaats van de verwachte onderlinge 
strijd der titanen een vroeg kampioenschap van 
Karel. 
De computer heeft zich definitief op de 
bestuurstafel gevestigd en het moet gezegd: met 
zo veel leden is het nauwelijks meer voor te 
stellen dat indelen zo kort geleden nog 'op de 
hand' gebeurde. 
Komend seizoen hebben we een nieuwe interne 
wedstrijdleider. Pieter Allaart, die de fakkel 
overneemt van John Könst. John maakt de 
overstap naar het perswezen: Caissa Nieuws. 

De externe competitie 
Het eerste team deed het in de 1 e klasse 
opvallend goed en draaide mee in het gevecht 
om promotie naar de hoofdklasse. Door de 

Caissa-nieuws nr. 338 zal 27 sept. a.s. verschijnen. 

1 3  
1 5  
1 6  
24 
1 5  
1 6  

2 
2 

9 125 
1 1  1 34 (+ 9) 
1 1  145 (+1 1) 

9 129 (- 1 6) 
1 1  1 3 6  (+7) 

4 141 (+5 )  
1 0  1 3 4  (-7) 
1 3  124 (- 1 0) 

komst van Taco Vrenegoor zijn we nog sterker 
dan vorig seizoen, dus wie weet... Het 2e is -
zoals verwacht mocht worden- weer 
teruggekeerd in de KNSB. Ook het derde had 
genoeg van de promotieklasse, maar 
promoveerde jammer genoeg de verkeerde kant 
op; ik neem aan dat het team komend seizoen 
weer een klokje inbrengt. 
Venneldenswaard is verder vooral het 
kampioenschap van het zesde team; de 
promotie naar de 2e klasse maakt duidelijk dat 
Caissa in de breedte nog steeds aan kracht wint. 
De SGA-cup werd voor de verandering nu eens 
niet gewonnen en in de KNSB-cup ging het als 
vanouds slecht. 

Het bestuur 
Het blijft een beetje woekeren met de 
beschikbare krachten. We zitten al een jaar 
zonder materiaalcommissaris, Frans Oranje zet 
er nu echt een punt achter -the end of an era- en 
John Könst neemt Caissa Nieuws over van 
Jeroen Hoogenboom -the end of another era. 
Weliswaar worden de gelederen versterkt met 
Pieter Allaart, maar we zijn nog maar met z'n 
vijven en dat is niet veel (eigenlijk ook niet 
genoeg) voor zo'n grote club. Bovendien houden 
Stefan Steemers en ondergetekende er aan het 
eind van komend seizoen ook mee op (echt 
waar). Waar blijven jullie nou? 

Ten slotte 
Maak er gewoon weer een mooi seizoen van, 
doe mee aan het Eijgenbroodtoemooi, ruim uw 
materiaal op na afloop van uw partij , kom ter 
vennijding van algehele paniek op tijd voor uw 
externe wedstrijden, ach."u weet dit eigenlijk 
allemaal ook wel. Veel mooie partijen toe
gewenst, met zetjes en zo. 

Inleveren kopij tot en met 20 sept. a"s. 
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Baten Begr. 1993/94 Jaarr. 1993/94 Begr. 1994/95 
Contributie 16.000,00 15.816,24 16.495,001 

Rente 200,00 227,24 200,00 
Donaties 50,00 115,95 50,00 
Verkoop Boekjes 20,00 10,00 10,00 
Nieuw materiaal 1 150,002 -,-
Negatief saldo 1 571,09 -,-

16.270,00 16.890,52 16.755,00 

Lasten Begr. 1993/94 Jaarr. 1993/94 Begr. 1994/95 
Zaalhuur 3.920,00 3.910,00 3.910,00 
Caissanieuws 2.350,00 1.869,00 2.350,00 
Contributie SGA 6.800,00 6.752,65 6.800,00 
Computerkosten 150,00 150,00 150,00 
Aanschaffingen 200,00 1237,053 200,00 
Porti 100,00 63,30 100,00 
VeNoerskosten 500,00 750,754 650,00 
K.N.S.B. 300,00 534,004 650,00 
Bestuurskosten 600,00 587,67 600,00 
Reparatie materiaal 50,00 1 50,00 
Diverse 50,00 27,70 50,00 
Eijgenbrood-toemooi 300,00 300,00 0 005 1 
Prijzen 500,00 395,00 500,00 
Afschrijving materiaal 250,00 250,00 350,006 

Afschrijving Dubieuze Deb. 200,00 63,40 200,00 
Positief Saldo -,- -,- 195,00 

16.270,00 16.890,52 16.560,00 

1 Gebaseerd op de voorgestelde contributieverhoging van f 10,- per jaar voor seniorleden. 
Zonder deze verhoging zou deze post f 1100,- lager uitkomen. Het positieve saldo van f 195,
zou omslaan in een negatief saldo van ongeveer f 900,-

2 Twee kampioensklokken. 

3 Eenmalig hoog vanwege de aanschaf van de laptopcomputer voor f 1000,- en het door de 
heer Van der Klaauw gemaakte uitslagenbord. 

4 Zowel de post KNSB-inschrijfgeld als de veNoerskosten voor KNSB-wedstrijden zorgen 
regelmatig voor tegenvallers. Gezien het feit dat we komend seizoen met twee teams in de 
KNSB spelen, zijn deze posten aanzienlijk hoger begroot. 

5 De Stichting Caissa, verantwoordelijk voor het Eijgenbrood-toemooi, heeft verklaard in ieder 
geval in 1994 geen bijdrage van de club nodig te hebben. 

6 Deze post is hoger begroot vanwege de afschrijving op de computer en de noodzaak op 
niet al te lange termijn tot aanschaf van een aantal nieuwe borden over te gaan. 
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Activa 

Materiaal 
Giro 
Plusrekening 
Vorderingen 

Passiva 

Crediteuren 
Reservering 
dubieuze deb. 
Eigen vermogen 

paginanummer 17 

31-07-1993 

3.265,00 
1.017,39 
4.655,56 

826,00 

9.763,95 

31-07-1993 

1.414,47 

826,00 
7.523,48 

9.763,95 

augustus 1994 

31-07-1994 

4.296,00 
886,77 

4.378,33 
1.187,98 

10.749,08 

31-07-1994 

173,25 

1.187,98 
9.387,85 

10.749,08 

Omschrijving Crediteuren: CaissaNieuws 336 173,25 
Verslag Penningmeester Piet Jonkman. 

SCHAKEN OP HET SPUI 
Op zondag 4 september wordt op het 
Spui, in het hart van Amsterdam, het 
traditionele Schaken op het Spui 
gehouden. Vanaf half elf zullen teams 
van o.a. kunstenaars, ambtenaren, 
journalisten, Tweede Kamerleden, cafés 
elkaar in een rapidtoemooi bestrijden. Het 
winnende viertal zal het, aangevuld met 

DONNER MEMORIAL 

Het Donner Memorialtoemooi wordt van 
19 tot en met 28 augustus gehouden in 
de Deltahal van het RAI-complex in 
Amsterdam. In de hoofdgroep nemen 
Timman en Piket het op tegen toppers als 
Adams, Gelfand en Lautier. In de speciale 
Donner-groep spelen vroegere 
tegenstanders van de Nederlandse 
grootmeester tegen elkaar, zoals Larsen, 
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een 'mystery guest', vanaf 15.00 uur in 
een blindsimultaan opnemen tegen 
grootmeester Ivan Sokolov. Voor de 
gewone schakers zijn er vanaf elf uur 
simultaanseances van Sosonko, Ree, 
Hartoch en Van der Sterren. Daarvoor 
kan men zich vanaf 10.00 uur ter plaatse 
inschrijven; kosten f 5, -

Pachman, Unzicker, Ree en Ligterink. In 
de sterkste open groep staat het open 
kampioenschap van Nederland op het 
spel. Het toernooi wordt omlijst door 
culturele activiteiten. Er wordt dagelijks 
gespeeld vanaf 13.00 uur, op de slotdag 
vanaf 11.00 uur; 24 augustus is een 
rustdag. (Zie ook SN 94-5, blz. 12 en 13.) 

Inleveren kopij tot en met 20 sept. a.s. 
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EEN LUCHTIG ZOMERCOLLEGE 

'--==========;..==..:=-�--' 
In een schaakpartij geeft het altijd een bepaalde 

spanning als een pion promoveert, meestal tot dame. 
Daardoor is het mogelijk dat er soms drie dames op het 
bord staan. Maar bijna een eeuw geleden, namelijk in 
1896, speelden Tresling en Benima in Winschoten een 

partij waarin 5(!) dames aan de strijd deelnamen. Dit historisch curiosum wil ik u niet 
onthouden. 
1. e4-e5 
2. Pf3-Pc6 
3. Lb5-a6 
4. La4-Pf6 
5. Pc3-Le7 
6. O-O-b5 
7. Lb3-d6 
8. d3-Le6 
9. De2-Dd7 

10. Pd5-Lxd5 
11. exd5-Pa5 

12.d4 - Pxb3 
13. axb3- e4 
14. Pd2 - 0-0 
15. c4 - Tfe8 
16.Pxe4-Pxe4 
17. Dxe4- Lf6 
18. Dd3 - Dg4 
19. Le3 - b4 
20. f4 - h5 
21.h3 - Dd7 
22. f5 - De? 

23. Tae1- a5 
24. Kh1 - De4 
25. Dd1 - c5 
26. dxc5- Lxb2 
27. Tf4 - De? 
28. Dxh5- Lf6 
29. cxd6 -Dxd6 
30. Df3 -Te5 
31. Te4 -Txe4 
32. Dxe4 -Dg3 
33. Lf 4 - Dxb3 

34. d6 - Tf8 
35. c5 - a4 
36. c6 - a3 
37. Le5 - Lxe5 
38. Dxe5- a2 
39. d?- Da3 
40. c7 - b3 
41. d8D- b2 
42. c8D - b1D 

. ··.·'' 

Zo staan er dan vijf dames op het bord. Alleen, er stonden vijf dames op het bord 
en twee zaten erachter: de dames 
Vondung en Lamprecht. 

Wit won als volgt: 
43. Dxf8 Dxf8 
44. Dxf8 Kxf8 
45. De8 mat 

Nu weet heel Caïssa dat ik een 
vrouwvriendelijk mens ben. Vandaar dat 
ik nu een diagram geef uit een 
correspondentiepartij met zeven dames! 
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Mevrouw Vondung bewees, dat drie 
dames sterker waren dan vier. 

Zij won als volgt: 
54. ". Deg1+ 
55. Kh3 Df5+ 
56. g4 Dxg4+ 
57. Dxg4 hxg4 mat 

Inleveren kopij tot en met 20 sept. a.s. 
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Nog twee soortgelijke curiosa. 
In de partij Szabo-lvkov (Belgrado 1 964) 
hadden beide spelers nog hun twee 
paarden. Een pion van Szabo stond op 
promoveren, maar als hij een dame koos, 
stond wit meteen mat; de pion 
promoveerde tot paard, zodat er vijf 
paarden op het bord stonden - wit won na 
93 zetten. 

En om ook vrouwvriendelijk te eindigen 
nog het volgende. In 1 985 werd het 

Het heeft een aantal jaren moeten 
wachten, dat kampioenschap. C6 is onder 
mijn teamleiderschap vrij constant blijven 
spelen. Nooit de slechtste en ook nooit de 
beste, behalve dit laatste seizoen. Ik uitte 
de wens al, dat het ons erg goed mocht 
gaan. En zo is geschied: De Wachter en 
Memo hebben ons niet van het 
kampioenschap af kunnen houd�n. Dat 
was ook een onmogelijke opgave. De 
Wachter was degradatie-kandidaat en 
Memo 4 moest met 8% - 1 Y2 winnen. 
Overigens, dat laatste behoorde op de 
bewuste 1 7e mei nog tot de 
mogelijkheden. Zelden speelden we in de 
voltallige formatie - zonder 

1 e 4  c 6  12 Le 3 Pbd5 
2 d 4  dS 13 T d l  Pxe3 
3 Pc 3 dxe 4 1 4  Dxe 3  Da S +  
4 Pxe 4  Pd7 15 Dd2 Pe 4 
5 Lc4 Pg f 6  1 6  Dxa5 Txa5 
6 Pg5 e 6  1 7  Pe 2 Tb5 
7 De2 Pb 6 1. 8 b 3  axb3 
8 Lb3 h 6  1 9  cxb3 Ta5 
9 P5 f3 as 20 Lb l Pg5 

1 0  a3 a4 21 PxgS hxgS 
1 1  La2 e s  2 2  a 4  Ld7 
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Joegoslavisch dameskampioenschap 
verspeeld. Wit kon dame halen, maar zou 
dan onmiddellijk verliezen; dus koos wit 
een paard. Toen ontstond het zeldzame 
eindspel van koning plus drie paarden 
tegen koning plus één paard, wat door wit 
werd gewonnen. Ook de computer wees 
uit dat de drie paarden moesten winnen. 
Deze en andere curiosa zijn te vinden in 
The Even More Complete Chess Addict, 
van Fox en James. 

invallers. Nu gebeurde dat ineens: 
Michael Wunnink aan bord 1 .  Dat verdien
de hij gewoon in de loop van het seizoen.  
Scoorde redelijk en speelde toch wel 
goede partijen. Zijn stijl is soms wat wild 
en niet altijd maakt hij gebruik van de hem 
ter beschikking staande kennis, maar wie 
doet dat eigenlijk wel. 
Hier een aardige miniatuur uit de wedstrijd 
tegen Tal 7. 

1 februari 1 994 
Caland Lyceum 
Kooyman - Wunnink M. 

2 3  Ld3 
2 4  0 - 0  
2 5  g3 
2 6  Td2 
2 7  Lb5 +  
2 8  dxcS 
2 9  Td7 +  
3 0  Pf 4 

Lc 6 En hier, schrijft 
Ld 6 Michael 'hadden 
Lf3 beiden spelers 
g 4  nog maar weinig 
Ke 7 

tijd. Er dreigt van 
Lxc5 
Kf 6 alles. 

Nu komt er een 
prachtige 
manoevre 
(diagram 1 ) :  

I nleveren kopij tot en met 20 sept. a.s. 

--- ----- -·---------



Caissa nieuws nr. 337 paginanummer 20 

• 

Diagr am 1 

30" . . .  TaaS !!!' 
En er volgde nog met wat grollen en 
grappen: 
31 Le2 Lc6 
32 Tdd1 Txh2 
33 Pd5+ exd5 
34 Kxh2 Th8+ 

In  de kampioenswedstrijd ging Micha aan 
het eerste bord ten onder tegen Rob 
Frederiks. Het kan dus wel degelijk 
verkeren! 
Wilbert de Kruiff speelde aan het 2e bord. 
Hij is niet één keer verslagen. En met zijn 
inval-beurten heeft Wilbert een prima 
extern seizoen achter de rug. Hij speelt 
serieus en degelijk en kan een stelling vrij 
aardig beoordelen. Heel verassend was 
zijn remise tegen Donner, toen we zo'n 
mooie en verre overwinning binnen 
haalden! Maar Wilbert speelde daarna 
alle partijen met winst. Ook dus toen we 
kampioen werden. 
Maar spannend is het wel geweest. Ikzelf 
speelde aan het achtste bord en won als 
eerste. Leo Oomens aan bord 1 O 
verassend als tweede, door een blunder 
van zijn tegenstander. We waren toen 
dus kampioen, maar even daarvoor heb ik 
werkelijk even gedacht dat de 8% - 1 Y:z 
werkelijkheid zou worden. Aan het derde 
bord speelde Hans Kuyper. Lange tijd 
verdedigde hij bord 1 in C6 maar moest 
daar plaats maken voor de jongere 
generatie. Hij speelde alle wedstrijden vrij 
konstant op zijn geheel eigen manier. Bij 
de thuiswedstrijden was hij er altijd bij als 
moest worden opgeruimd, wat de jongere 
generatie nooit deed. In  de 
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35 Kg1 d4 
36 f3 d3+ 

augustus 1994 

('de d-pion dient als stofzuiger' schrijft 
Michael hier. 37 Kg2 dxe2 0-1 
(diagram 2) 

kampioenswedstrijd een spannende 
remise. Het is jammer, dat ik de partij niet 
kan laten zien. 
Allaert Troost, Tom Prent en Harry 
Cornelissen verliezen op rij: 4,5 en 6. En 
dat is opmerkelijk. Het was ook de 
spanning van de avond, omdat we dit 
verlies zagen aankomen. 

Dit trio heeft bijna alle wedstrijden 
meegespeeld. En met 
wisselend succes dus. WAM Cornelissen 

aan bord 7 wist dit keer buiten de tijdnood 
te blijven en te winnen. Iets wat we niet al 
te vaak van WAM gezien hebben. Het 
was een belangrijk punt. 
Tenslotte Mirjam Klijnkramer haar remise. 
Een mooie remise, die ook nog winst had 
kunnen worden. Maar het hoefde al niet 
meer. C6 was kampioen geworden en dat 
is op mijn verjaardag onder meer met 
Korenwijn gevierd. Erg leuk! 
Natuurlijk wil ik niet vergeten het legertje 
invallers te noemen, die in de 
vorengaande wedstrijden aan het succes 
van C6 hun bijdrage hebben geleverd: 
natuurlijk onze hoofdredakteur John 
Könst, Paul van Beukering, Jildo Kalma, 
Michiel Pos, Peter v.d. Werf, Floris Kalff 
en wie ik nog vergeten ben. 

Inleveren kopij tot en met 20 sept. a.s. 
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Nog een paar partijstellingen voor de liefhebbers: 

De partij van Leo. Bij het naspelen denk je, dat de zetten van een andere planeet komen. In 
het l inker diagram (3) staat Leo verloren maar hij wint zoals te zien is in het rechter diagram 
(4) . Leo heeft zwart_. 

Diagram 3 .  ( na 37 . Tb3 ) Diagram 4 ( na 4 3  . . . K f 6 )  

1 Pf3 c5 12 Dc2 Pb4 23 f3 L c 6  
2 c 4  b5 13 Dd2 Ta7 2 4  h4 f5 
3 cxb5 a6 14  Lh 6 Tb8 25 Tc4 e5 
4 bxa6 Lxa6 1 5  Lxg7 Kxg7 2 6  Kf2 h6 
5 Pc3 g6 1 6  a3 Pbd5 27 T a c l  Lb5 
6 d3 Lg7 17 Pxd5 Pxd5 28 T 4 c3 Lc6 
7 g3 P f 6  18  Teel Tb3 2 9  b4 De 6 
8 Lg2 Pc6 1 9  Pd4 Db7 30 bxc5 f 4 
9 0 - 0  Dc7 20 Pxb3 Dxb3 31 gxf4 Dh3 

1 0  Lf4 d6 21 Lxd5 Dxd5 32 Tgl Dxh 4 +  
1 1  T e l  0 - 0  2 2  De3 

Wilbert wint van Theo Wij
ers. H ieronder de stel l ing 
waarin dat duidelijk werd 
met de zet Pdf4. Het paard 
kan niet worden genomen. 

• 

Mirjam Klijnkramer beleeft 
iets aardigs. Haar tegen
stander van AWL laat zijn 
Dame instaan ! Ach , daar 
weet Mirjam wel raad mee. 
Maar waarom blijft die vent 

Lb7 33 Kf l Dh3+ 

zo enorm lang doorspelen ? 
Vanuit de d iagramstell ing 
speelt de beste man: Ld3?? 

Tenslotte mijn eigen partij 
met zwart tegen de heer 
Frutchy. I n  de stel l ing kan ik 
de toren op h 1  nemen tegen 
mijn eigen toren op b3. 
Daarna leidt het schaak met 
de Dame op b1 tot mat. 

3 4  Ke l Dh4 +  
3 5  Kd2 T a 4  
3 6  f x e 5  d5 
3 7  Tb3 Txa3 
38 d4 Txb3 
39 Dxb3 Dxd4 + 
4 0  Dd3 Dxgl 
4 1  e 6  Dg5+ 
4 2  De3 Dxe3+ 
43 Kxe3 Kf 6 

Door de pion op eS heeft de 
koning geen vluchtveld 
meer na het schaak op bS. 
Dit had WAM Cornelissen 
gezien, maar ik niet. In de 
partij g ing ik de toren dek
ken op b7. Maar dat l iep ook 
op mat u it. En daarmee 
werd het eerste punt dus 
binnen gehaald. Leo (zie 
boven) zorgde dus voor het 
tweede. En toen waren we 
kampioen""  
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P ROGRA M MA 

Vrijdag 23 september aanmelding 18.30 -19.15 uur 
opening 19.15 - 19.30 uur 
1e ronde 19.30 - 23.30 uur 

augustus 1994 

Alleen toegankelijk 
voor spelers met een 

lagere ELO-rating dan 
2200 

Het is toegestaan aan 
één van de eerste 4 
ronden niet deel te 

Zaterdag 24 september 09.00 - 13.00 uur 
nemen, mits dit vóór 

2e ronde het begin van het 
3e ronde 14.00 - 18.00 uur toernooi kenbaar is 
4e ronde 19.30 - 23.30 uur gemaakt; men krijgt 

dan in de betreffende 
Zondag 25 september 5e ronde 09.00 - 13.00 uur ronde een % punt. 

P RIJZEN 

1 e prijs 
2e 
3e 
4e 
5e 
6e 
7e 
Se 

f 500,
f 400,
f 300,
f 200,
f 100,
f 50,
f 50,
f 50,-

S PEELTEM PO 

6e ronde 14.00 - 18.00 uur 
prijsuitreiking 18.30 uur 

RA TINGPRIJZEN 

per categorie 1e prijs f 200, -
2e f 150,-
3e f 100, -
4e f 50, -

Bij gelijk eindigen worden prijzen 
gedeeld. 
Per deelnemer wordt slechts één prijs 
uitgekeerd. 

Het aantal categorieën hangt af van het 
aantal deelnemers. 

40 zetten in 1 uur en 45 minuten. Na de 40e zet wordt de klok 15 minuten teruggezet 
waarna de partij wordt uitgevluggerd volgens het enigszins aangepaste FIDE
snelschaakreglement voor 5-minutenpartijen. Het reglement is in de speelzaal verkrijgbaar. 

KROONGROEP 

Er is een kroongroep waarvoor de kampioenen van de sterkste Amsterdamse schaakclubs 
worden uitgenodigd. :} 
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INSCHRIJVING · 

Door overschrijving van f 27, 50 op giro 272991 ten name van Stichting Caissa te 
Amsterdam onder vermelding van speelsterkte (ELO-rating en/of klasse) en eventuele 
schaakvereniging tot uiterlijk 1 O september 1994. Of telefonische aanmelding bij: 
Errit Petersma (020) 684 55 14 
Joost van Steenis (020) 664 68 00 
Of op dinsdagavond bij de schaakvereniging CAISSA, adres: Van Ostadestraat 153, 
Amsterdam (de Pijp). 

SPEELLOKAAL 

Hogere Zeevaartschool, Nieuwe Vaart 5-9, Amsterdam (Centrum). 
Telefoon: (alleen tijdens het toernooi) (020) 624 21 69 
De school ligt 15 minuten lopen vanaf het Centraal Station of is te bereiken met bus 22 
richting Indische buurt of bus 28 richting KNSM-eiland, uitstappen halte Kadijksplein 
(1 zone, 5 minuten) .  

Schaak en Gowinkel  het Paard 

Haarlemmerdijk 147 
1013 KH Amsterdam 

Tel. : (020) 624 11 71 

De leukste schaakwinkel van Nederland 
(ook voor andere denksporten, curiosa, 
spelmaterialen, schaakcomputers en de 
in- en verkoop van oude schaakboeken) 

Stand aanwezig tijdens toernooi 

Schaakcafé H ET H O K  
Lange Leidsedwarsstraat 1 34 Amsterdam 

Tel . :  (020) 624 31 3 3  

O m  d e  andere woensdag snelschaaktoernooi 
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