
De Stichting Caissa organiseert voor de 9e keer het 

EIJGENBROODTOERNOOI 
(6 ronden Zllllitsers) 

te 

Amsterdam 
op 29, 30 september en 1 oktober 1995 

Alleen toegankelijk 
voor spelers met een lagere ELO-rating dan 2200 

PROGRAMMA 
.ilijdag 29 september 

aanmelding 
opening 
1e ronde 

zaterdag 30 september 

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

2e ronde 09.00 - 13.00 uur 
3e ronde 14.00 - 18.00 uur 
4e ronde 19.30 - 23.30 uur 

zondag 1 oktober 
5e ronde 
6e ronde 
prijsuitreiking 

09.00 - 13.00 uur 
14.00 - 18.00 uur 
18.30uur 

Deelnemers die bij inschrijving kenbaar 
maken dat zij één van de eerste vier ronden 
verhinderd zijn, krijgen die ronde een half 
punt. 

ROKEN 
In de speelzalen gelden rookbeperkingen. In 
de hal en de analysezaal mag gerookt 
worden. 

INSCHRIJVING 

PRIJZEN 
1e prijs 
2e 
3e 
4e 
5e 
6e 
7e 
8e 

f 500,
f 400,
/ ?J:JJ,
f 200,
/ 100,
/ 50,

/ 50,
/ 50,-

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

RATINGPRIJZEN 
per categorie 
1e prijs f 200,-
2e f 150,-
3e f 100,-
4e f 50,-
Het aantal categorieën hangt af van het 
aantal deelnemers. 

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. 
Telefonisch aanmelding bij: Errit Petersma (020) 684 55 14 

Joost van steenls (020) 664 68 00 
Of op dinsdagavond bij de schaakvereniging CAISSA, Van Ostadestraat 153, Amsterdam. 
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zal 10 oktober a.s. 

verschijnen 

Sluiting kopij 
3 oktober a.s. 

-....J 

U kunt kopij inleveren op de clubavond, 
of opsturen naar: John Könst 
Burg. Tellegenstraat 3 II 
1073 KA Amsterdam Tel: 020 6768702 
Overpiepen (modem) kan ook. 
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Caissanieuws is het clubblad van de 
schaakvereniging Caissa, anno 1-5-1951. 

Caissanieuws verschijnt tien maal per jaar. 
Clublokaal: Oranjehuis 

Van Ostadestraat 153 Amsterdam 
Tel. :  020 679 55 59 
Clubavond: dinsdag 

Voorzitter: 
Robbert van het Kaar 

Van Reigersbergenstraat 326 
1052 WT Amsterdam 

Tel.: 020 682 25 86 
Wedstrijdleider interne: 

Pieter Allaart 
Uilenstede 17-7 

1183 AA Amstelveen 
Tel. :  020 645 62 35 

Wedstrijdleider externe: 
Jop Dekker 

Oude Zijds Voorburgwal 268 E 
1012 GL Amsterdam 
Tel. : 020 620 42 22 

Secretaris: 
Stefan Steemers 

Prinsengracht 214 C 
1016 HD Amsterdam 

Tel.: 020 627 18 77 
Penningmeester: 

Piet Jonkman 
Rozengracht 168 A 

1016 NK Amsterdam 
Tel. :  020 627 8743 

postgiro: 460 28 82 tnv SV Caissa 
Amsterdam 

Redactie: 
JohnKönst 

Vaste medewerkers: 
Stefan Steemers, 

Johan van Hulst, Joost van Steenis, Leo 
Oomens, Errit Petersma en Jop Dekker 

Zomerkampioen 1995 

Jeanne Potters, Leo Oomens of Paul 

Lap ort 
vanavond weten we wie zich zomer

kampioen 1995 mag noemen. 
Alvast bravo! 

----c� 

Agenda 

22 augustus 
Ronde 10 zomercopo 

(laatste ronde) 

25/26 augustus 
Raadsheer schaaknacht 

(020 6332117) 

29 augustus 
SneISchaaktoemooi 

3 september 
Schaken op het Spui 

5 september 
ALV SV CAISSA 

12 september 
l e ronde compo'95/96 

19 september 
2e ronde 

23 september 
1 e ronde KNSB-compo 

26 september 
3e ronde 

29, 30 september 
en 1 oktober 

9e Eijgenbroodtoemooi 
(020 6845514) 
(020 6646800) 

3 oktober 
4e ronde 

10 oktober 
5e ronde 

22 augustus 1995 

Redactioneel 

De Algemene Leden Vergadering staat weer voor de 
deur met alweer een voorstel voor een contributie
verhoging. Minder leden, huurverhoging van het 
Oranj ehuis, meer kosten voor deelname aan de 
KNSB-Compo, noodzaken de club voor genoemd 
voorstel. 
Kroonprins Jaap Spreeuw keert terug in het bestuur 
en Joost van Steenis is bereid gevonden om als 
Tussenpaus het voorzitterschap voor eenjaar op zich 
te nemen. 

CAISSA 50 jaar 
In het jaar 2001 bestaat, als alles goed gaat, s.v. Caissa 
50 jaar. Helaas is het niet te doen om hiervoor in de 
begroting nu al de nodige middelen voor te reserve
ren. Wat we wel kunnen doen is om zelf een potje te 
creëren (gemaakt door Johan van der Klauw?). Deze 
geven we dan een plekje op de wedstrijdtafel in de 
hoop dat dit potje in het jaar 2001 zo goed gevuld is 
dat er een mooi en fantastisch lustrum gehouden kan 
worden. Graag u mening over dit idee op de AL V 

En voorlopig boycotten we de Franse opening! 

John Könst 

Van de secretaris 
Stefan Steemers 
Veranderingen in het ledenbestand sinds de vorige 
Caissanieuws; 
Welkom worden geheten: Tony Lith, Jos T itulaer en 
Steven Kuypers. 
Opgezegd hebben; Robert Kikkert, Ranfar Kouwijzer, 
Marc Overeem, Sergio Semino en Taco Vrenegoor. 
Afgevoerd zijn: A. Hamid en A. Selim. 
Totaal aantal leden: 115. 

Voorpagina; 

Schaakmeester en -theoreticus Wilhelm Steinitz 
(1836-1900), wereldkampioen 1886-1894. 
Tekening gemaakt door: Edward McLachlan 
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Agenda 5september1995 

Agenda van de Algemene Leden Vergade
ring welke gehouden zal worden op 5 sep
tember 1995 aanvang 20. 00 uur. 

1. Opening en mededelingen 
2. Notulenj aarvergadering 1994 
3. Verslag wedstrijdleider intern 
3a. Vaststelling aantal ronden winter 

competitie 
4. Verslag wedstrij dleider extern 
5. Verslag secretaris 
6. Verslag penningmeester 
7. Verslag kascontrolecommissie 
8. '"Decharge penningmeester 
9. Begroting 1995-1996 
9a. Bestuursvoorstel contributieverhoging 

metflO,-. 
10. Benoeming kascontrolecommissie 
11. Prijsuitreikingen seizoen 1994-1995 
12. Voorstel deelname KNSB-SGA com

petitie 1995-1996 
13. Bestuursverkiezing 

Aftredend zijn: 
-Robbert van het Kaar, voorzitter 
-Stefan Steemers, secretaris 

Herkiesbaar zijn: 
-Piet Jonkman, penningmeester 
-Jop Dekker, wedstrijdleider extern 
-Pieter Allaart, wedstrijdleider intern 

Kandidaten voor het bestuur: 
-Joost van Steenis als voorzitter 
-Jaap Spreeuw als secretaris 

14. Rondvraag 
15. Sluiting 
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Notulen algemene 

j aarvergadering Caissa d.d. 6 
september 1994 

Behandelde agenda; 
l .  Opening 
2. Notulenjaarvergadering 1993 
3. Verslag wedstrijdleider intern 
3a. Vaststelling aantal rondes winter 

competitie 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/10 
10. Benoeming kascontrolecommissie 
11. Prijsuitreikingen seizoen 1993-1994 
12. Voorstel deelname KNSB/SGA-com 

petitie 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 Caïssanieuws. Het be
stuur stelt John Könst voor als zijn opvol
ger. 
14. Rondvraag 
15. Sluiting 

l .  Opening 

Bij opening van de vergadering door voor
zitter Robbert van het Kaar zijn de volgende 
leden aanwezig (enkelen wat later): Pieter 
Allaart, Josefien Bruijn, Peter de Casparis, 
Hans Dirks, Wan Fokkink, John Franssen, 
Hajo Jolles, Henna van Keulen, Johan van 
der Klauw, Wilbert de Kruiff, Aran Köhler, 
Micha Leuw, Mark L igtenstein, Leo 
Louiszoon, Eisse Mastenbroek, Menno 
Meijer, Leo Oomens, Dik Paulis, Jeanne 
Potters, Tom Prent, Nils de Rijk, Piet Ruhe, 
Daan Smit, Jaap Spreeuw, Joost van Stee
nis, Allaert Troost, Herre Truj illo, Sjoerd 
de Vos, Karel van der Weide en Theo 
Weijers. Afwezigmet bericht Errit Petersma 
en Michel Kahn. Van het bestuur zijn aan
wezig, naast de voorzitter, Frans Oranje, 
Jop Dekker en Stefan Steemers. De be
stuursleden John Könst en Piet Jonkman zijn 
verhinderd. 

2. Notulen Jaarvergadering 1993. 
Naar aanleiding van het feit dat er het afge
lopen seizoen geen afgebroken partijen
avonden zijn geweest, wil Dik Paulis we
ten hoe dat is bevallen. Vz. antwoordt dat 
dat geen problemen heeft opgeleverd, 
slechts een enkele keer moest er worden 
gearbitreerd en ook is het aantal afgebro
ken partijen niet toegenomen. 

22 augustus 1995 
3a. Vaststelling aantal rondes winter 

competitie 1994-1995 
Het aantal rondes wordt vastgesteld op 32. 

3b. Voorstel tot het houden van een snel 

schaakkampioenschap 5 minuten

partiien. 

Een ingelast agendapunt. Dit voorstel wordt 
aangenomen, besloten wordt om het op 6 
december 1994 te laten spelen. 

4. Verslag wedstrijdleider extern. 

Geen op- of aanmerkingen. 

5. Verslag secretaris. 

Geen op- of aanmerkingen. 

6. Verslag penningmeester. 
Vz. wijst op een slordigheidje in de begro
ting. Aangezien het de bedoeling is dat uit
gaven en inkomsten gelijk zijn, dient het 
positief saldo te worden opgeteld bij het 
totaal van de lasten. Afgezien van enige toe
lichtingen van vz. op enkele vragen uit de 
zaal geen opmerkingen over dit onderwerp. 

7. Verslag kascontrolecommissie. 

Daan Smit en Tom Prent hebben de boeken 
ingezien en in orde bevonden. 

8. Decharge penningmeester. 
De penningmeester wordt gedechargeerd. 

Begroting 1994-1995 
Josefien Bruijn wil van het bestuur weten 
wat de stand van zaken is in het conflict 9. 
tussen de SGA en Jeanne Potters. Vz. ant
woordt dat deze zaak nog niet is opgelost. 
Voorts meldt de vz. dat, in tegenstelling tot 
wat in de notulen vermeld staat, Kees 
Sterrenburg geen wedstrijdleider extern is 

Daan Smit vraagt of de reiskosten niet te 
laag zijn begroot, nu de club volgend sei
zoen met twee teams in de KNSB-competi
tie vertegenwoordigd is. Vz. zegt dat dit 
wellicht het geval is, in de praktijk blijkt 
dat deze post zich moeilijk laat begroten. 
In dit verband merkt Joost van Steenis op 
dat het eerste niet zo duur is ingedeeld, het 
tweede echter moet het halve land door. 

geweest, maar vice-voorzitter. 

3. Verslag wedstrijdleider intern. 

Geen op- of aanmerkingen. 
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Bovendien hebben beide teams een non
playing-captain die ook meereist. Na enige 
discussie stelt vz. voor met enkele posten 
op de begroting te schuiven: afschrijving 
materiaal met flOO ,- omlaag, vervoerskos
ten omhoog met fl 00,- en het positief saldo 
wordt ook bij de vervoerskosten gevoegd, 
zodat deze nu begroot worden op /945,-. 
Dit voorstel wordt aangenomen. 

9a. Bestuursvoorstel contributie 

verhoging met f10,-. 
Het voorstel geldt alleen voor seniorhoofd
leden. Peter de Casparis wil weten wat een 
seniorhoofdlid is. Sjoerd de Vos vraagt 
waaromnevenleden geen verhoging krijgen. 
Vz. antwoordt dat dit deels met gemakzucht 
te ni!iken heeft, en dat nevenleden relatief 
toch al veel betalen. Het voorstel wordt 
aangenomen, zodat de contributie nu fl 40,
bedraagt. 

10. Benoeming kascontrolecommissie. 
Jaap Spreeuw en Hans Dirks stellen zich 
beschikbaar. 

Overeem (niet aanwezig) en de nummer 
drie, Aran Köhler. 

12. Voorstel deelname KNSB/SGA-

competitie 1994-1995. 
In de KNSB zullen we komend seizoen met 
twee teams uitkomen, in de SGA-competi
tie met zes, dat is een minder dan het afge
lopen seizoen. Wedstrijdleider extern Jop 
Dekker licht toe dat het vorig jaar geregeld 
lastig was om het negende vol te krijgen, 
bovendien hebben we wat minder leden dan 
vorig jaar. Een negende team zit er dit sei
zoen dus niet in. De vergadering gaat hier
mee akkoord. 

13. Bestuursverkiezing 

Vice-voorzitter Frans Oranje en wedstrijd
leider intern John Könst (niet aanwezig) tre
den af als bestuurders van Caïssa. Vz. be
dankt vooral Frans Oranje voor zijn lange 
staat van dienst binnen de vereniging, deze 
richt zich ook nog even tot de aanwezigen 
(zie elders in Caïssanieuws). Als opvolger 
van John Könst wordt Pieter Allaart be-
noemd. De overige leden van het bestuur 

11. Prijsuitreikingen seizoen 1993-1994. blij ven aan, met de aantekening dat vz. 
De Petersma-cup is helaas niet aanwezig, Robbert van het Kaar en secretaris Stefan 
zodat winnaar Wilbert de Kruijff voorlopig Steemers na komend seizoen zullen aftre
alleen een envelop in ontvangst kan nemen. den. 
De snelschaakbeker is er ook al niet; win
naar is Micha Leuw. 
Het zomerkampioenschap is voor de tweede 
keer in successie gewonnen door Menno 
Meijer, voor hem een beker. 
De bestuursprij s wordt dit jaar toegekend 
aan Johan van der Klauw, hij heeft dit jaar 
o.a. een fraai scorebord voor de club ge
maakt. 
Winnaar van de wintercompetitie en club-

l 3a. Nieuwe redacteur Caïssanieuws. 

Vz. richt allereerst een woord van dank aan 
aftredend redacteur Jeroen Hoogenboom, 
die helaas niet aanwezig kan zijn, voor het 
vele door hem verrichtte werk voor de club. 
De vergadering gaat akkoord met John 
Könst als zijn opvolger. 

kampioen is Karel van der Weide, hij krijgt 14. Rondvraag. 

de wisselbeker en een envelop. Dat laatste Hajo Jolles vraagt of de nieuwe wedstrijd
krijgen ook de als tweede geëindigde Marc leider intern Pieter Allaart net zoveel ter 
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zake en niet ter zake doende statistieken 
wil publiceren als zijn voorganger. 
Joost van Steenis beweert dat het eerste 
team dit jaar naar de hoofdklasse promo
veert. In verband hiermee vraagt hij of het 
in dat geval niet beter zou zijn dat niet de 
eerste zeven, maar de eerst zes van de in
terne competitie zich plaatsen voor het eer
ste, zodat eventuele toeloop "van buiten" 
meteen in het eerste geplaatst kan wor
den. Pim Zonjee stelt hier tegenover dat 
hij in dat geval liever de eigen leden zou 
beschermen en van de eerste zeven, de 
eerste acht zou willen maken. Vz. stelt dat 
dit allemaal te belangrijk is om in een rond
vraag in stemming te brengen. 
Jeanne Potters vraagt of zij niet een 
"streep" achter haar naam kan krijgen. Vz. 
antwoordt dat het bestuur zich hier nog 
over zal beraden. 
Peter de Casparis vraagt of het rook
verbod, dat nu tot tien uur geldt, niet naar 
half elf kan worden verschoven. Ook hier 
stelt vz. dat dit niet in een rondvraag in 
stemming kan worden gebracht. 
Allaert Troost vraagt of het bestuur zich 
meer kan inspannen om weer een jeugd
afdeling van de grond te krij gen, hij 
betwijfelt of dit het afgelopen seizoen wel 
voldoende geprobeerd is. Vz. antwoordt 
dat op het prikbord en in Caïssanieuws 
de belangstelling geïnventariseerd zal 
worden. 

15. Sluiting. 

Na vijf kwartier sluit vz. Robbert van het 
Kaar de vergadering. 

ä"� � 
\�(//'"� it� ... t· ·:;\ -...,(�' 'lij 

22 augustus 1995 
Verslag wedstrijdleider interne 
Pieter Allaart 

De Wintercompetitie '94/'95 telde 32 ron
den, wat gezien de tot het einde toe sta
biel gebleven opkomst een goed aantal 
leek te zijn. Het komend seizoen zullen er 
dan ook opnieuw 32 ronden worden ge
speeld. 

Voor mij was het het eerste jaar als in
tern wedstrijdleider. Grote problemen zijn 
er gelukkig niet geweest. Toch een enkele 
kritische kanttekening: het zijn helaas al
tijd dezelfde mensen die pas met een uit
slag komen als het licht al uit is en de 
wedstrijdleider klaar staat om te vertrek
ken. Het is toch een kleine moeite om vóór 
j e  de partij uitgebreid gaat analyseren, 
even een briefje in te vullen? Dan hoeft de 
analyse ook niet ruw verstoord te worden 
door een vervelend bestuurslid dat de uit
slag wil weten. 

Verder wil ik Stefan Steemers bedan
ken voor het overnemen van de competi
tie tijdens mijn verblijf in de Verenigde Sta-
ten. 

En tenslotte wens ik iedereen een suc
cesvol en vooral plezierig seizoen 
1995/96. 

Schaken op TV 

Op 28 augustus zal Jeroen Piket zijn over
winning van vorig j aar in de Fernseh
Schachpreis verdedigen tegen 
ViswanathanAnand. De twee uur durende 
live uitzending is te volgen op de Duitse 
televisie en zal om ongeveer 23. 00 uur be
ginnen. In de herfst zal de WK-match tus
sen Kasparov en Anand te volgen zijn 
eveneens op de Duitse TV ( ard/wdr). Kijk 
in uw programmablad voor de juiste tij-
den. red. 
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22 augustus 1995 
Jaarverslag Penningmeester Schema van hoe lang leden lid zijn van SV Caissa 31-07-1995 

Piet Jonkman 31-07-1995 31-07-1994 laatste telling 

22 leden 0 jaar lid toen 30 leden vorige telling -8 
Weer een financieel boekjaar voorbij voor S. V Caissa. Om meteen duidelijk te scheppen 16 leden 1 jaar lid toen 16 leden vorige telling 

we zijn 1994/1995 niet zonder financiële kleerscheuren doorgekomen. De posten K.N.S.B. 9 leden 2 jaar lid toen 9 leden vorige telling 

6 leden 3 jaar lid toen 12 leden vorige telling -6 
en vervoerkosten (moet altijd samen geteld worden) is behoorlijk uit de hand gelopen. 11 leden 4 jaar lid toen 7 leden vorige telling +4 
Deze posten kan een penningmeester nooit goed van te voren in schatten. Hieronder een 6 leden 5 jaar lid toen 5 leden vorige telling +l 
overzicht van de laatste vijf jaren. 4 leden 6 jaar lid toen 13 leden vorige telling -9 

12 leden 7 jaar lid toen 5 leden vorige telling +7 
1990/1991 1 team KNSB, negatief f 7 14,50 5 leden 8 jaar lid toen 1 lid vorige telling +4 

1991/1992 2 team's KNSB, negatief f 1.038,70 0 leden 9 jaar lid toen 2 leden vorige telling -2 
1992/1993 1 team KNSB, negatief f 684,00 2 leden 10 jaar lid toen 1 lid vorige telling +l 
1993/1994 1 team KNSB, negatief f 1.284,75 1 lid 11 jaar lid toen 1 lid vorige telling 

1994/1995 2 team's KNSB, negatief f 2.248,05 1 lid 12 jaar lid toen 2 leden vorige telling -1 

zie begroting + balans cred. 2 leden 13 jaar lid toen 3 leden vorige telling -1 
3 leden 14 jaar lid toen 2 leden vorige telling +l 

Het mag duidelijk zijn dat het l e en 2e team heel wat geld kosten. En dat moet opge-
2 leden 15 jaar lid toen l lid vorige telling +1 
l lid 16 jaar lid toen 1 lid vorige telling 

bracht worden door alle leden van de club. Een sponsor zou eigenlijk niet gek zijn voor 0 leden 17 jaar lid toen 3 leden vorige telling -3 
deze team's. Wat ook een probleem is gaan opleveren is dat het leden-aantal van Caissa 3 leden 18 jaar lid toen 0 leden vorige telling +3 
vorig j aar weer wat teruggelopen is waardoor de club minder contributie inkomsten krijgt. 0 leden 19 jaar lid toen 1 lid vorige telling -1 
Het resultaat is een negatief saldo bij de baten. De andere posten hebben we redelijk in 1 lid 20 jaar lid toen 0 leden vorige telling +l 
de hand gehouden, de post contributie S.G.A. is lager (minder leden), daardoor dus vol- 0 leden 21 jaar lid toen 3 leden vorige telling -3 

gend jaar ook lager begroot. Volgend seizoen zal de zaalhuur omhoog gaan en is daarom 3 leden 22 jaar lid toen 2 leden vorige telling +1 
hoger begroot. En de KNSB en vervoerkosten blijft een vraagteken. Helaas betekent dit 2 leden 23 jaar lid toen 0 leden vorige telling +2 
dat de contributie wederom verhoogd moet worden om volgend seizoen in iedergeval 0 leden 31 jaar lid toen l lid vorige telling -1 

positief uit te komen of om het negatief saldo zo klein mogelijk te houden. 1 lid 32 jaar lid toen 0 leden vorige telling +1 
0 leden 42 jaar lid toen 3 leden vorige telling -3 

2 leden 43 jaar lid toen 0 leden vorige telling +2 

OVERZICHT LEDENGROEI PER MAAND VAN SV CAISSA 
SENIOR JUNIOR ASPIRANT NEVEN TOTAAL RANGLIJST ZOMERCOMPO NA RONDE 9 

31-07-1987 96 7 13 9 125 Pieter Allaart 
31-07-1988 104 4 15 11 134(+9) 
31-07-1989 112 6 16 11 145(+11) Pl. Speler Part % Zomeipunten 

31-07-1990 9 1  5 24 9 129(-16) 
8 100 330 1 L. Oomens 

31-07-1991 104 6 15 11 136 (+7) 2 J. Potters 9 66 335 
31-07-1992 112 9 16 4 141 (+5) 3 P. Laport 8 87 372 
31-07-1993 119 3 2 10 134(-7) 4 S. Steemers 8 93 408 
31-07-1994 109 0 2 13 124(-10) 5 P. van der Werf 8 15 422 
31-07-1995 100 0 2 13 115 (- 9) 6 J. Dekker 9 77 436 

7 P. Allaart 9 88 440 

8 M. Ligtenstein 6 50 455 

9 P. Heimans 3 83 464 
8 10 J. Hoogenboom 7 64 415 
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Caissanieuws 347 
pers kunnen alleen via de e- en d-lijn of via 
de b- en g-lijn naarbuiten. 
Je kunt het ook anders bekijken. Iedere 
pionzet vermindert de flexibiliteit van je 
stelling. Maar zuinigheid hoeft niet tot gie-

Leo Oomens mrlf@�� righeid te leiden. Waar het op aankomt is 
dat je achteraf geen spijt hoeft te hebben 
van je pionzetten. Ze moeten dus goed zijn. 
Helaas is daar niet alles mee gezegd. In de 
meeste openingen hebben de pionzetten wel 
een doel en in verband daarmee een nut. 

De ideale opening Maar ze brengen ook problemen met zich 
_ mee. Een vooruitgeschoven pion maakt al

Heeft iemand nog "Oom Jan leert zijn neefje tijd dat de velden eromheen zwak worden. 
schaken'? Euwe ried zijn neefje aan _ Iedere pionzet streeft dus naar een 
om twee openingen he�l go� te Je- --= compromis tussen de voordelen en 
ren. Het ging om ontwikkelmg �an 1)i2 de nadelen ervan. 
stu�n. en vooral om de bezetting of � In het Frans is dat het meest overzic�
beheersmg van het centrum En passant � telijk. Zwart speelt e6 en d5. Wit 
vertelde Oom Jan �ok �el iets over ....... �,:-:<Stelt daar e.4 en d4 tegenove�. Maar 
twee problemen dte de Jonge scha- ..-.,_�_,_,zogauw w1t ook e5 speelt, zit zwart 
ker bij dat eerste doel kon tegenkomen. :Ïii met een heel lastig veld op d6. Komt 
Net '1s Tma"'h odv;,.,.,ro. Euwe om �t dm met oen po"'1, of"'.""'' hij 
niet twee maal met hetzelfde stuk te .: " e diagonaal van a3 naar f8 m bezit 
spelen. Bovendien zei hij wel iets over ::::: .. _1#i met zijn loper, dan is zwart in ern-
het gevaar van pionzetten: eenmaal � -· "'"stige problemen. 
gezet kunnen ze niet meer terug. Waar & Voor zwart betekent dat dat hij niet 
het op neer kwam was dat je in de ····· :·:. " ... >-zomaar zou moeten overgaan tot het 
opening niet twee doelen hebt, maar ·�· opgeven van zijn eigen zwartveldige 
drie. Niet alleen de b�zett�g van h�t Il_ loper, en dat hij het ook niet makke
centrum en de ontwikkelmg van �e � lijk helemaalzonder paarden kan stel
stukken, maar ook het behoud van Je � len. In zijn mogelijkheid lichte stuk-
flexibiliteit. ken te ruilen is zwart dus beperkt. 
Daaruit zou zich zoiets als een "ideale ope- Bovendien zorgt de pionnenopstelling nog 
ning' moeten laten destilleren. Het vier- voor andere moeilijkheden voor zwart: zijn 
pionnenspel tegen het Koningsindisch komt witveldige loper kan voorlopig niet langs 
daar dan niet voor in aanmerking, evenmin zijn eigen pionnen. Daar staat tegenover dat 
als de pionnenjacht op het paard in de zwart op termijn wel de meerderheid kan 
Aljechin-verdediging. Al die opgespeelde krijgen in het centrum,en dat hij in het eind
pionnen breken je later in de partij op. spel daardoor goede kansen heeft. Toch 
Nee, we zoeken naar het minimum aantal vraag je je af waarom een zwartspeler een 
pionzetten dat nodig is om de stukken vrije opening zou kiezen die zoveel problemen 
doorgang te geven. Dat zijn er twee. De lo- met zich mee brengt. 
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22 augustus 1995 
Verslag van de secretaris 
Stefan Steemers 

Paradoxaler nog is dat zwart dikwijls al 
meteen zijn loper naar b4 speelt om die even 
later op c3 af te ruilen: hij biedt de zwakke 
diagonaal a3-f8 op een presenteerblaadje 
aan! Afgezien van het masochisme dat vol
gens mij iedere schaker teistert, zijn daar 
niet makkelijk motieven voor te vinden. Be
halve ... 
Als je van te voren weet welke problemen 
je wachten, dan zijn die problemen alleen 
daardoor al bijna opgelost Juist in het Frans 
is de opgave voor zwart simpel: let op de 
zwarte velden, breekhet centrum open dmv 
f6 om de witte veldenloper in het spel te 
betrekken en om in het centrum een 
pionnenmeerderheid te forceren. Als dat 
allemaal lukt, dan staat zwart er goed voor. 
Maar al die dingen kosten ook tijd (zetten) 
en in die tijd heeft wit even vrij spel. Wit 
moet vanuit de opening in de aanval om de 
zwarte stelling te overrompelen voor de 

Evenals in het seizoen '93-'94 is het be
stuur van Caïssa het afgelopen jaar vijf keer 
bijeengekomen voor een bestuursverga
dering, en ook dit jaar is twee keer een de
legatie van het bestuur aanwezig geweest 
bij de najaars- en voorjaarsgedelegeeerden 
vergadering van de SGA. 
Zorgwekkend blijft het teruglopende leden
aantal. De club begon dit seizoen met 124 
leden, op dit moment zijn dat er nog 115, 
een verlies dus van 9 leden. 28 nieuwe le
den meldden zich aan en 37 leden werden 
bij de SGA afgemeld als lid van Caïssa. 
En dit is dan tevens mijn afscheid aan u als 
secretaris, Jaap Spreeuw zal die taak de 
komende tijd op zich nemen. A 

zwarte problemen zijn opgelost Zowel voor 
wit als voor zwart is van het begin af dui-
delijk waar de strategie op gericht moet zijn. 
Is dat een ideale opening? ,l 

:t,e-snber qr0 
'be-9 �ctf 

1' � � 
tl� �h� � tr �it � 

f � � 
N � � 

ei i��. � 
o go� o 
! ��= � 
� P§f � 0 ""J l"f. fl 
� � � ·fo "41 1) 

�"" �� � 
� � 41V' �� Qtt � :4 � • 
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Caissanieuws 347 
De individuele resultaten in de 

externe competitie 

Ook anderen lieten zich in de externe com
petitie niet onbetuigd. Hun min of meer suc
cesvolle result�ten vallen hieronder te be
wonderen. Voor de rangschikking zijn ach
tereenvolgens van belang: 1. het totaal
percentage, 2. het totale aantal gespeelde 
partijen, 3. het teampercentage, 4. het aan
tal voor het eigen team gespeelde partijen, 
5. de klasse waarin het team uitkwam, 6. 
het bord waaraan gemiddeld gespeeld werd 
en 7. het alfabet. 

jopdekker 

Elk jaar wordt de felbegeerde Petersma-tro
fee uitgereikt aan degene die, over ten min
ste zes partijen, het beste resultaat in de 
externe competitie heeft gescoord. En ook 
dit jaar is er een overtuigende winnaar: 
Robert-Jan Schaper! Voor het kampioens
team Caïssa 3 scoorde hij maar liefst 5 Y2 
uit 6. 

team 

Robert-Jan Schaper C3 

Joo�an Steenis 
Robert Kikkert 
Maurice Aué 
Pieter Allaart 
N"tls de Rijk 
Thomas Netten 

C2 

C3 

es 

C4 

C7 

C7 

Gerard Sanderse C3 

Bart Nootebos C7 

Piet Ruhe C4 

Robbert van het Kaar C3 

Dick Paulis C3 

Diederik van Rappard C2 

Michael Wunnink C2 

Gerard Rill Cl 

Jildo Kalma C5 

Sanne de Haan C5 

WanFokkink 

Jan Meuleman 
Hans de Wder 

Jaap Spreeuw 
Elwin Osterwald 
EdLeuw 
Jeroen Selier 
Herre Trujillo 
Daan Smit 
Alex Wunnink 
Taco Vrenegoor 
Peter de Casparis 

Frans Roes 

12 

Cl 

C7 

C2 

Cl 

C2 

C4 

C5 

C7 

Cl 

C4 

Cl 

C4 

C4 

5Y, uit 6 = 92% 

5 uit 6 = S3% 

5 uit 5 = 100% 

6 uit 7 = S6% 

5 uit 5 = 100% 

5Yz uit 7 = 79% 

3 uit 3 = 100% 

5 uit 6 = 83% 

4Yz uit 6 = 75% 

4Yz uit 6 = 75% 

6 uit 7 = 86% 

3 uit 4 = 75% 

6Yz uit 9 = 72% 

6Yz uit 9 = 72% 

5Yz uit 8 = 69% 

5 uit 7 = 71% 

5 uit 7 = 71% 

5Yz uit 8 = 69% 

6 uit 7 = 86% 

4Y:z uit 6 = 75% 

5Yz uit 8 = 69% 

6 uit 9 = 67% 

4 uit 6 = 67% 

2Y:z uit 4 = 63% 

5Yz uit 7 = 79% 

4Y:z uit 7 = 64% 

4Yz uit 7 = 64% 

5 uit 7 = 71% 

3 uit 5= 60% 

4 uit 7 = 57% 

fotaa, 

5Yz uit 6 

7 uit 8 

6 uit 7 

6 uit 7 

5 uit 6 

8 uit 10 

4 uit 5 

5Y, uit 7 

5Yz uit 7 

7 uit 9 

sv. uit 11 

3 uit 4 

6Yz uit 9 

6Y, uit 9 

6Yz uit 9 

5 uit 7 

5 uit 7 

5Yz uit s 

6 uit 9 

6 uit 9 

6 uit 9 

6 uit 9 

4 

4 

uit 6 

uit 6 

6Yz uit 10 

4Yz uit 7 

4Yz uit 7 

5 uit s 

5 uit s 

5Yz uit 9 

92% 

SS% 

86% 

86% 

83% 

80% 

80% 

79% 

79% 

78% 

77% 

75% 

72% 

72% 

72% 

71% 

71% 

69% 

67% 

67% 

67% 

67% 

67% 

67% 

65% 

64% 

64% 

63% 

63% 

61% 

Merum Meijer CS 

Han Roll C2 

Hans Dirks C3 

Theo Weijers C3 

Stefan Steemers C4 

Hans de Heer CS 

Kees Sterrenburg C3 

Robert-Jan de Bruin C4 

Ad de Feijter C2 

André van Dinteren C5 

Frans Oranje C6 

John Könst C6 

Aran Köhler Cl 

Errit Petersma C5 

Hans Kuyper C6 

Rik Lith C2 

Micha Leuw Cl 

Tom Prent C6 

Marc Overeem Cl 

BramFaber C4 

Bart de Wtlde C5 

David Colmer C5 

Peter van der Werf C8 

Jop Dekker C5 

John Franssen C5 

André Bach C7 

Hajo Jolles Cl 

Henk-Jan van Vliet C7 

Cornelis Knecht C7 

Jin Weehuizen C7 

Allaert Troost C6 

Martin Niewenhuis C3 

Mark Kremer Cl 

Michiel Pos 
Harry Comelissen 
LeoOomens 
Mark Ligtenstein 
Mirjam Klijnkramer 
Gabor Lörinczy 
Paul Laport 
Eric van Tuijl 

C4 

C6 

C6 

es 

C6 

C8 

C7 

es 

Eisse Mastenbroek C2 

Sergio Semino C7 

Johan van der Klauw C8 

Pieter Heimans C8 

Jaap Tanja C8 

5 uit 7 = 71% 

3 uit 5= 60% 

3 uit 5= 60% 

4 uit 7 = 57% 

3V. uit 5 = 70% 

3Y:z uit 6 = 58% 

4Y:z uit 6 = 75% 

3Y:z uit 6 = 58% 

5 uit 9 = 56% 

3Y:z uit 7 = 50% 

2 uit 6 = 33% 

4 uit 7 = 57% 

4 uit 8 = 50% 

2Y:z uit 4 = 63% 

3Y:z uit 6 = 58% 

4 uit 8 = 50% 

3Y:z uit 7 = 50% 

3Y:z uit 7 = 50% 

3 uit 6 = 50% 

3 uit 6 = 50% 

2Y:z uit 5 = 50% 

2Y:z uit 5 = 50% 

2Y:z uit 7 = 36% 

1Y:z uit 7 = 21% 

2 

3 

3Y:z 

3 

3 

uit 7 = 29% 

uit 5 = 60% 

uit s = 44% 

uit 7 = 43% 

uit 7 = 43% 

2Y:z uit 6 = 42% 

IY:z uit 4 = 38% 

3V. uit 7 = 50% 

2 uit 5 = 40% 

2 uit 5= 40% 

1Y:z uit 4 = 38% 

IY:z uit 4 = 38% 

rn uit 4 = 38% 

2Y:z uit 7 = 36% 

2Y:z uit 7 = 36% 

2Y:z uit 7 = 36% 

2 uit 7 = 29% 

0 uit 4 = 0% 

2 uit 5 = 40% 

1Y:z uit 6 = 25% 

1 uit 5 = 20% 

1 uit 6 = 17% 

6 uit 10 

3 uit 5 

3 uit 5 

6'/z uit 11 

3V. uit 6 

3'/z uit 6 

5 uit 9 

5 uit 9 

5 uit 9 

5 uit 9 

5 uit 9 

5 uit 10 

4Yz uit 9 

4 uit 8 

4 uit 8 

4 uit 8 

3Y:z uit 7 

3'/z uit 7 

3 uit 6 

3 uit 6 

2'/z uit 5 

2Y:z uit 5 

4'/z uit 10 

4Yz uit 10 

4 uit 9 

3'/z uit 8 

3'/z uit 8 

3 uit 7 

3 uit 7 

2'/z uit 6 

2'/z uit 6 

4 uit 10 

2 uit 5 
2 uit 5 

IV. uit 4 

l 'lz uit 4 

lV. uit 4 

2\.'2 uit 7 

3 uit 9 

2\.'2 uit 8 

2 uit 7 

2 uit 7 

2 uit 8 

l\.'2 uit 6 

l uit 5 

1 uit 6 

22 augustus 1995 

60% 

60% 

60% 

59% 

58% 

5S% 

56% 

56% 

56% 

56% 

56% 

50% 

50% 

50% 

50% 

50% 

50% 

50% 

50% 

50% 

50% 

50% 

45% 

45% 

44% 

44% 

44% 

43% 

43% 

42% 

42% 

40% 

40% 

40% 

38% 

38% 

38% 

36% 

33% 

31% 

29% 

29% 

25% 

25% 

20% 

17% 

>>> 
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Caissanieuws 347 
Leden die minder dan vier externe partijen hebben gespeeld: 

Piet Jonkman 
Peter Hofman 

Fred van GlUlst 
Josefien Bruijn 
Wam Cornelissen 
Jeroen Hoogenboom 
Marcel Nielen 
Niek Narings 
HansPuyker 
A. Selim 

Paul van Beukering 
Rick Eckstein 

C 8  
C 5  
C 5  
C 8  
C 6  
C 6  
C 3  
Cl 
es 

C 8  

C 6  

es 

1 uit l = 100% 
1 uit 1 = 100% 
1 uit 1 = 100% 
1 uit 1 = 100% 
2 uit 3 = 67% 
1 uit 2 = 50% 
y, uit 1 = 50% 
0 uit 1 = 0% 
0 uit 1 = 0% 
0 uit 1 = 0% 
0 uit 2 = 0% 
0 uit 2 = 0% 

2 uit 
1 uit 
1 uit 
1 uit 
2 uit 
2 uit 
1 y, uit 
0 uit 
0 uit 
0 uit 

0 uit 

0 uit 

2 

3 
3 
3 
1 
1 
1 

2 

2 

SCHAKEN!? 
Denksport heeft het! 

In Amsterdam en omstreken (van Abcoude tot Land
smeer en van Almere tot Amstelveen) zijn 44 schaak
clubs met bij elkaar ongeveer 2400 leden. 

Als lid van een schaakclub kunt u meedoen aan de 
interne en de externe competitie van de vereniging, 
aan simultaanwedstrijden en aan toernooien, zelfs in 
het buitenland. 

100% 
100% 
100% 
100% 
67% 
67% 
50% 
0% 
0% 
0% 

0% 
0% 

In Amsterdam worden schaakcursussen gegeven en 
er is een schaakmuseum. Ga eens naar een schaakchlbl 
Voor de jeugd zijn er bij sommige clubs speciale afde
lingen en wordt een jeugdcompetitie georganiseerd. 

Het lidmaatschap van een vereniging kost u als vol
wassene slechts ongeveer 150 gulden per jaar. Jeugd 
en studenten betalen minder. 
U ontvangt als lid bovendien gratis Schakend Neder
land, het tijdschrift van de Koninklijke Nederlandse 
Schaakbond. 

MAX EUWE-CENTRUM (schaakmuseum, bibliotheek, schaakacademie en 
studiecentrum) 
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Max Euweplein 30A, 020-6257017, geopend dinsdag lol en met vrijdag +elke 
eerste zaterdag van de maand van 10.30 tot 16.00 uur. 

SCHAAKBOND OROOT-AMSTERDAM (SOA) 020"846614 
020-6972790 
02CM831711 

A 

PROPAGANDA VOOR HET 

SCHAKEN 

Het aantal georganiseerde schakers loopt 
langzamerhand terug. 
Dat is jammer. 
Want het betekent dat clubs kleiner wor
den, verdwijnen of fuseren, dat de compe
titie minder interessant wordt en dat er min
der subsidie komt zodat de contributie om
hoog moet. 

Dat is echter niet nodig. 
U kunt daar soms met weinig moeite ook 
wat aan doen. 
Als er geen reclame gemaakt wordt voor 
een bepaald merk margarine of frisdrank 
dan wordt dat produkt niet verkocht. Scha
ken is ook een soort produkt dat ''verkocht" 
moet worden. De mensen moet verteld 
worden dat ze met schaken aangenaam hun 
vrije tijd kunnen doorbrengen en waar ze 
dat produkt kunnen krijgen. Nu is het vrij 
moeilijk er achter te komen waar schaak
clubs zijn. 
We zijn het er toch over eens dat schaken 
een mooi en interessant produkt is! Doe er 
dus ook een beetje moeite voor om het be
kender te maken. 

De Schaakbond Groot-Amsterdam heeft 
een reclameposter gemaakt met een wer
vende tekst en de adressen van alle clubs in 
de regio. Die poster is verkleind hiernaast 
afgedrukt. Op de achterkant staan de adres
sen van alle clubs in de regio. Hij is zowel 
in zwart/wit als in kleur verkrijgbaar. 
Help mee die poster op te hangen op plaat
sen waar veel mensen komen zoals op de 
prikborden in bedrijven, op universiteiten 
of op scholen. 

22 augustus 1995 
W IE DE JEUGD HEEFT HEEFT DE 
TOEKOMST 

Het is makkelijker later in een club te gaan 
schaken als je het jong hebt geleerd dan als 
je het later nog moet leren. Op een aantal 
basisscholen wordt al les gegeven maar dat 
kunnen en moeten er meer worden. 
Neem contact op als je vindt dat het moge
lijk of wenselijk is om op een bepaalde 
school schaakles te geven. Deze oproep 
richt zich natuurlijk in de eerste plaats op 
leraren en ouders met kinderen in de school
gaande leeftijd. Een klein beetje activiteit 
kan er voor zorgen dat ook op de school 
waar men al mee in contact staat schaakles 
gegeven gaat worden. 
Daardoor kan je er aan meewerken dat de 
schaakwereld weer gaat groeien en sterker 
wordt. Het is toch eigenlijk te gek dat het 
vertegenwoordigende team van de SGAjaar 
in jaar uit op de landelijke jeugdwedstrijden 
(het Huttontoemooi) ergens onderaan ein
digt. Zo stom zijn we in Groot-Amsterdam 
toch niet!? 

We willen ook graag weten wie op welke 
school schaakles geeft om zo de schaak
leraren met elkaar in contact te brengen en 
te ondersteunen, zodat er beter les gegeven 
gaat worden. 
In september zal er een cursus schaakleraar 
worden gegeven waar iedereen die schaak
leraar wil worden aan kan meedoen. Geef 
je snel op. 
En denk aan de mogelijkheid om de 
reclamefolders te verspreiden! 
Als je wilt helpen kan je mij er over aan
spreken. 

Joost van Steenis (020-6646800) 

.l 
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De externe competitie 
jop dekker 

Het afgelopen externe seizoen is voor een 
vetwende vereniging als Caïssa normaal 
verlopen. Het tweede en het derde team 
werden kampioen! Dat levert dus weer twee 
nieuwe klokken op, waarmee het gemis van 
een materiaalcommissaris wat wordt 
verdoezeld. Bovendien degradeerde geen 
enkel team. Bij de strijd om de KNSB- en 
SGA-cups speelden we geen rol van bete
kenis. Het KNSB-team werd in de eerste 
ronde door het lekker in de mond liggende 
Sopsweps gevloerd en het SGA-team ging 
in de tweede ronde tegen finalist DOS ten 
ond.f. 

Hoewel we met een team minder dan 
vorig seizoen in het strijdperk traden, had
den sommige teams toch structureel te wei
nig spelers. Daarom moest er creatief met 
invallers worden gewerkt. Dit kwam vooral 
door een vermindering van het aantal leden 
en een geringer animo (om wat voor reden 
dan ook) om àtern te spelen. 

88 Caïssaleden speelden in het totaal 
587 externe partijen, waarin 331 Y:z werd 
gescoord. Door 24 leden werden minder 
dan zes partijen gespeeld, twaalf speelden 
er minder dan vier. Daar stonden 26 leden 
tegenover die meer dan acht partijen speel
den. 

De teams 

Dat het eerste volwaardig kon meedraaien 
in de top van de eerste klasse van de KNSB 
was geen verrassing meer. Helaas waren de 
concurrenten ook beter voorbereid. 
Teamleider Joost van Steenis moest daar
naast het tweede aan de promotie helpen. 
Volgend seizoen moet dit team met de 
nieuwe, ambitieuze teamleider Errit 
Petersma weer tot de kanshebbers worden 
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gerekend. Topscorers: Gerard Rill, Jaap 
Spreeuw en Wan Fokkink met 5Y:z uit 8. 
Eindstand KN S B  eerste klasse B 

1. Utrecht 1 9 14 55'h K 
2. L S G  9 13 50 
3. A SV 9 12 49',t, 
4. HWP( S v G) 1 9 12 49 
5. Caissa 1 9 10 49 
6. SMB 2 9 8 44 
7. V H S 9 8 41 v. 
8. DD 9 7 43 
9. Phil/Leiden 9 4 35Yi d 

10. HWP( S v G) 2 9 2 33 d 

Het tweede had een merkwaardig jaar. 
Teamleider Theo Weijers moest na drie ge
lijke spelen en een nederlaag al ernstig re
kening houden met degradatie. Maar toen 
Hans de Vilder en Joost voor versterking 
zorgden en er een echte teamgeest ontstond, 
werd de rest gewonnen. Dankzij twee bord
punten kampioen! Volgend jaar zal er in de 
tweede klasse van de KNSB hard moeten 
worden gewerkt, dan is handhaving zeker 
mogelijk. Topscorer: Joost van Steenis met 
5 uit 6. 
Eindstand K N S B  derde klasse B 

1. Caissa 2 9 13 43K 
2. A SV 2 9 13 41 
3. E SGOO 2 9 13 40 
4. Zeist 9 12 37',t, 
5. Amersfoort l 9 9 36',t, 
6. GOVA 9 8 37V. 
7. Almelo 9 8 34V. 
8. SI S SA 2 9 8 33'/, 
9. Groningen 4 9 4 29V. d 

10. Wmterswijk 9 2 27 d 

Het derde was veel te sterk, onbehoor
lijk haast. Teamcaptain (het is ook een 
zware taak) Martin Niewenhuis was de 
enige die slechts vijftig procent scoorde. De 
anderen deden het met zestig of veel meer. 
Toch leidde onderschatting nog tot een paar 

spannende wedstrijden en nipte overwin
ningen. In de promotieklasse moet dit team 
in staat zijn om het kampioenschap mee te 
spelen. Topscorer: Robert Kikkert met 5 uit 
5. 
Eindstand S GA eerste klasse B 

1. Caissa 3 7 14 50V. K 

2. Probleem 1 7 12 47 
3. Almere 2 7 8 35Yi 
4. Abcoude 1 7 7 3 1  
5 .  Amste12 7 6 3 1  v. 

6. Fischer Z 2 7 5 31 
7. Amstel veen 5 7 2 29V. 
8. PC B 1 7 2 24d 

Met het vierde zou het nu echt gaan 
lukken. Teamleider Robert-Jan de Bruin gaf 
zelfs een heus Caïssa Vier Schaakbulletin 
uit, vol peptalk en tactische tips. Let's roll! 
Maar het patroon leek weer veel op dat van 
de afgelopen jaren. Er werd veel en met 
grote cijfers gewonnen (twee keer met 9'/:z
Y:z), maar niet genoeg. Volgend jaar moet 
het maar eens heel anders. Topscorer: Pieter 
Allaart met 5 uit 5. 
Eindstand S GA tweede klasse A 

1. VA S/A SC 2 7 13 SOK 

2. Kombinatie 1 7 11 45 

3. Caissa 4 7 10 46'/, 

4. DCG 3 7 10 40'/, 

5. Probleem 3 7 6 3 1  v. 
6. V KV C  1 7 4 26'/, 
7. Chaturanga 1 7 2 21 
8. Oosten!I'm 2 7 0 19 d 

Voor het vijf de was het weer sappelen. 
Er waren veel invallers nodig en playing 
captain Jop Dekker had beter non-playing 
kunnen zijn. De stemming leed er echter 
nauwelijks onder en op strategische mo
menten werden toch de benodigde puntjes 
binnengehaald, zodat de degradatiezone op 
afstand werd gehouden. Volgend seizoen is 
met een stevig team alles mogelijk. 

22 augustus 1995 
Topscorers: Jildo Kalma en Sanne de Haan 
met 5 uit 7. 
Eindstand S GA tweede klasse D 

1 . Raadsheer 2 7 12 44V.K 

2. Isolani 2 7 9 37 

3. Maccabi 1 7 8 38',t, 
4. Almere 3 7 8 36'/, 
5. Grasmat 2 7 7 33',t, 

6. l(LM/Pegasusl 7 7 33',t, 

7. Caissa S 7 5 34',t, 
8. Euwe 7 7 0 22d 

Met het zesde ging het niet echt lek
ker. Na de promotie van vorig jaar was het 
ontbreken van sterspelers Michael Wunnink 
en Wilbert de Kruif! een groot gemis. Het 
zelfvertrouwen leek eronder te lijden. Daar
naast had teamleider Frans Oranje het druk 
met zijn familiekroniek. Met veel kunst- en 
vliegwerk werden toch nog twee ovetwin
ningen geboekt: net voldoende. Topscorer: 
Hans Kuyper met 3Y:z uit 6. 
Eindstand S GA tweede klasse C 

1. wsc 1 7 11 
2. TOZ 1 7 9 
3. Tal 5 7 9 
4. Euwe 6 7 8 

5. Pion 1 7 8 
6. Es '80 2 7 5 

7. Caissa 6 7 4 

8. A B N/AMR.O 1 7 2 

41 K 
37',t, 
35',t, 
40 

34 

33',t, 

28',t, 

30d 

Met het zevende van Nils de Rijk ging 
het voorspoedig. Veteraan André Bach ving 
op het eerste bord de ergste klappen op, 
zodat de anderen naar hartelust konden sco
ren. Helaas werd er van degradant Rosso 
nogal knullig verloren. Ook een klasse ho
ger valt van dit vriendenteam veel te ver
wachten. Topscorer: Jan Meuleman met 6 
uit 7. 
Eindstand SGA derde klasse A 

1. wsc 2 7 13 42'h K 

17 
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2. Caissa 7 7 1 0  43 
3. DC G 5 7 10 36!1, 
4. Landsmee r 1 7 7 34 
5. Fisc he r  Z 3 7 6 33'h 
6. Pion 3 7 4 32 
7. KLM/Pegasus 2 7 3 31 
8 .  Rosso 1 7 3 28'h d 

Het achtste had het, ondanks de voor
beeldige leiding van Peter van der Werf, 
weer zeer moeilijk. De tegenstanders wa
ren vaak veel sterker en het beperkte arse
naal invallers zorgde ervoor dat kersverse 
leden van hun diner werden weggeplukt om 
de nederlaag in bijvoorbeeld Abcoude een 
wat draaglijker aanzien te geven. De gran
dioze overwinning op ABN/AMRO (9- 1)  
gaf ciê burger weer moed, maar dat team 
trok zich uit de competitie terug, zodat het 
achtste toch matchpuntloos bleef maar niet 
kon degraderen. Topscorer: Maurice Aué 
met 6 uit 7. 
Einds tand S G A  de rde klasse D 

1 .  N ieuw endam 3 6 1 1  39 K 
2. Tal 6 6 9 36Y, 
3. TO Z 2 6 7 28!1, 
4. Abcoude 2 6 5 30!1, 
5. DC G 4  6 5 29 
6. V AS/ ASC 4 6 5 27 
7 .  Caissa 8 6 0 1 9 !1,  

AB N/ AMRO 2 te rugge tro kken 

Voorstel voor het seizoen '95-'96 
In de SGA worden alle teams achttallen, 
maar gezien de invalproblematiek lijkt het 
niet verstandig een negende team in het le
ven te roepen. Zo zijn er altijd genoeg in
vallers en hoeft u niet tegen uw zin extern 
te spelen. 

Hieronder vindt u een voorlopige 
teamindeling. U kunt dus nog volop uw 
bezwaren en wensen kenbaar maken. Daar
mee kan dan bij de definitieve vaststelling 
van de teams rekening worden gehouden. 
1 8  

C 1 (eerste klasse KNSB) 
1 .  Aren Köhler 
2. Hajo Jolles 
3. Jaap Spreeuw 
4. Gerard Rill 
5. Micha Leuw 
6. Wan Fokkink 
7. Ad de Feijter 
8. Joost van Steenis 
9. Niek Nering; 
10. Daan Smit 
11 .  Mark Kremer 
c: Errit Petersma 

C2 (tweede klasse KNSB) 
1. Rik Lith 
2. Hans de Vilder 
3. El\Wi Osterwald 
4. Michael Wmmink 
5. Han Holl 
6. Henk Schmitz 
7. Aldo van de Woestijne 
8. Jeroen Selier 
c: ? 

C3 (promotieklasse SGA) 
1 .  Robbert van het Kaar 
2. Eisse Mastenbroek 
3. Gerard Sanderse 
4. Martin Niewenhuis 
5. Robert-Jan Scheper 
6. Theo Weijers 
7. Kees Sterrenburg 
8. Pieter Allaart 

9. Dick Paulis 
10. Hans Drrks 
c: Robbert van het Kaar 

C4 (tweede klasse SGA) 
1 .  Nils de Rijk 
2. Herre Trujillo 
3. Thomas Netten 
4. André Bach 
5. Bnrt Nootebos 
6. Jan Meuleman 
7. Henk-Jan van Vliet 
8. Paul Laport 
c: Nils de Rijk 

C5 (tweede klasse SGA) 
1 .  Piet Ruhe 

2. Robert-Jan de Bruin 
3. Stefan Steemers 
4. Bram Faber 
5. Ed Leuw 
6. Peter de Casparis 
7. Frans Roes 
8. Alex Wmmink 
9. Michiel Pos 
c: Stefan Steemers 

C6 (tweede klasse SGA) 
1. John Franssen 
2. Jop Dekker 
3. Jildo Kalme 
4. Sanne de Haan 
5. André van Dinteren 
6. David Cohner 
7. Mem10 Meijer 
8. Hans Kuyper 
9. Bart de Wilde 
c: Menno Meijer 

C7 (derde klasse SGA) 
1. Frans Oranje 
2. Tom Prent 
3. Mirjam Klijnlcramer 
4. John Könst 
5. Allaert Troost 
6. Leo Oomens 
7. Jin Weehuizen 
8. Harry Comelissen 
9. Wam Comelissen 
c: ? 

C8 (derde klasse SGA) 
1. Peter van der Werf 
2. Gabor Lörinzcy 
3. Eric van Tuijl 
4. Hans de Heer 
5. Jaap Tanja 
6. Johan van der Klauw 
7. Maurice Aué 
8. Hans Puyker 
9. Pieter Heimans 
10. Mark Ligtenstein 
11 .  Rick Eckstein 
c: Peter van der Werf 

.l 

22 augustus 1 995 

Tekening van Edward McLachlan 

1 9  
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Begroting 1993/94, Jaarrekening 1993/94 en Begroting 1994/95 

van de Schaakvereniging Caissa per 31-07-1994. 

Baten Begr. 1994/95 Jaarr. 1994/95 Begr.1995/96 
Contributie 16.495,00 14.953,57 16.425,001 
Rente 200,00 191,94 200,00 
Donaties 50,00 143,75 50,00 
Verkoop Boekjes 10,00 7,00 10,00 
Nieuw materiaal -,- 150,002 -,-
Diverse -,- 149,373 -,-
Negatief saldo ' 1.068,17 -,-

�: 16. 755,00 16.663,80 16.685,00 

Lasten Begr. 1994/95 Jaarr. 1994/95 Begr. 1995/96 
Zaalhuur 3.910,00 3.910,00 4.285,00 
Caissanieuws 2.350,00 2.218,83 l .900,004 
Contributie SGA 6.800,00 6.494,65 6.300,00 
Computerkosten 150,00 106,85 150,00 
Aanschaffingen 200,00 365,435 200,00 
Porti 100,00 84,80 100,00 
Vervoerskosten 945,00 1.811,256 1.800,00 
K.N.S.B. 650,00 237,175 300,00 
Bestuurskosten 600,00 657,87 600,00 
Reparatie materiaal 50,00 -,- 50,00 
Diversi: 50,00 71,95 50,00 
Eijgenbrood-toernooi -,-- , , 
Prijzen 500,00 225,00 500,00 
Afschrijving materiaal 350,00 350,00 350,00 
Afschrijving Dubieuze Deb. 100,00 130,00 100,00 
Positief Saldo -,- -.- -,-

--
16. 755,00 16.663,80 16. 685,00 
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1 Gebaseerd op de voorgestelde contributie
verhoging van f 10,- per jaar voor senior
leden. Zonder deze verhoging zou deze post 
f 1100,- lager uitkomen. 
2 Twee kampioensklokken. 
3 Voor het grootste deel inkomsten uit de 
verhuur van materiaal aan het Donner 
Memorial toernooi. 
4 Het kleinere formaat (AS), zoals voor het 
eerst gebruikt voor het vorige nummer, leidt 
tot lagere repro- en verzendkosten. 
5 Acceptgirokaarten, enveloppen e.d. wor
den altijd in grote hoeveelheden tegelijk 
aangeschaft, waardoor deze post het ene 
jaar hoger en het andere jaar lager is dan 
begroot. 
6 Zowel de post KNSB-inschrijfgeld als de 
vervoerskosten voor KNSB-wedstrijden 

Balans Schaakvereniging Caissa 

Activa 

Materiaal 
Giro 
Plusrekening 
Vorderingen 

Passiva 

Crediteuren 
Reservering 
dubieuze deb. 
Eigen vermogen 

31-07-1994 

4.296,00 
886,77 

4. 378,33 
1187,98 

10.749,08 

31-07-1994 

173,25 

1.187,98 
9.387,85 

10. 749,08 

Verslag Penningmeester Piet Jonkman. 

22 augustus 1995 
zorgen regelmatig voor tegenvallers. De 
overschrijding van de begroting heeft 
verschillende oorzaken. De indeling van 
Caissa I en II in de 'ver-weg' poules (on
dermeer Groningen, Sas van Gent, Winters
wijk, Arnhem) en het opnieuw gestegen 
inschrijfgeld voor de KNSB zijn de belang
rijkste oorzaken. Het inschrijfgeld voor 
Caissa 1 bedroeg afgelopen seizoen f 1300,
en voor Caissa II f 920,-. Van de KNSB 
hebben we vervolgens een bedrag van on
geveer f 2000,- retour ontvangen ter dek
king van de reiskosten, die op dat moment 
nog wel gemaakt moeten worden. Ook ko
mend jaar moet een aantal verre uitwedstij
den worden gespeeld. We zullen proberen 
de kosten zoveel mogelijk te beperken. 

31-07-1995 

4. 146,00 
2.101,86 
2.566,07 

946,78 

9.760,71 

31-07-1995 

470,45 

946,78 
8. 343,48 

9.760,71 
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En nu is het genoeg 
Robbert van het Kaar 

Het is na zes jaar voorzitterschap (en een 
kleine acht jaar in het bestuur) mooi ge
weest. 
Ik heb het voorzitterschap met veel plezier 
vervuld. De belangrijkste reden daarvoor 
was (en is) dat de dingen 'lopen'.  Voor een 
club zijn functies als secretaris, penning
meester, intern wedstrij dleider, extern 
wedstrijdleider en (buiten het bestuur) de 
redactie van het clubblad in feite veel be
langrijker dan voorzitter. Zij zorgen er voor 
dat een club draait of niet draait. Voor mijn 
ge�l heb ik een groot deel van de tijd bijna 
lui achterover kunnen leunen. Dat sluit ook 
aan bij mijn overtuiging dat -waar moge
lijk- een bestuur en een voorzitter niet al te 
'aanwezig' moeten zijn. Ik heb het voorts 
prettig gevonden om de bestuursfunctie te 
kunnen combineren met actieve deelname 
aan de interne competitie. 
De samenwerking met mijn medebestuur
ders is in mijn ogen altijd bijzonder vlot 
verlopen en de vergaderingen (we houden 
er zo'n zes per jaar) waren allerminst een 
bezoeking, iets wat ik van veel andere ver
gaderingen niet kan zeggen. 
De afgelopen paar jaar (en in het bijzonder 
het laatste j aar) heb ik gemerkt dat mijn 
betrokkenheid bij het schaakleven (en dus 
ook de club) minder groot is geworden. Dat 
komt voor een deel door mijn af en toe toch 
wel erg drukke baan/banen, maar voor een 
ander deel is het slijtage, gewenning, min
der 'vol' van schaken en alles wat daarmee 
samenhangt, kortom: een beetje schaakmoe. 
Wat dat betreft is mijn beoogde opvolger 
Joost van Steenis natuurlijk mijn tegenpool; 
voorzover dat nog kan groeit zijn betrokken
heid nog met de dag. 

22 

Wat waren de markante momenten? Natuur
lijk het veertigjarig bestaan van de club, 
ieder jaar toch wel weer het Eijgenbrood
toemooi, de discussies over het rookverbod 
(komt hopelijk niet terug op de komende 
ledenvergadering) en een aantal kampioen
schappen van verschillende Caissa-teams. 
Wat ik vooral jammer vond (en vind) is dat 
het keer op keer niet zo eenvoudig blijkt te 
zijn om clubleden te interesseren voor een 
functie in het bestuur, of als teamleider. Zo 
zitten we al weer twee jaar zonder 
materiaalcommissaris en in het verleden is 
het vaak een probleem geweest om vol
doende begeleiders voor de toen nog be
staande jeugdafdeling te vinden. Ik zou hier 
toch graag iets meer verantwoordelijk
heidsgevoel(' schaakburgerzin') zien en wat 
minder 'het loopt zonder mij ook wel'.  
Enigszins zorgelijk is de langzame, maar 
toch vrij gestage teruggang de afgelopen 
twee jaar in het ledental, terwijl tegelijk de 
kosten van zaalhuur en KNSB snel stijgen. 
J arenlanghebben we niets hoeven doen aan 
ledenwerving (we hebben in het bestuur 
zelfs af en toe gediscussieerd over een 
ledenstop), maar misschien moet de club 
komend seizoen op dit punt iets gaan doen. 
Joostvan Steenisheeft aangeboden eenjaar 
lang het voorzitterschap op zich te willen 
nemen. Jaap Spreeuwvolgt Stefan Steemers 
op als secretaris. Ik heb er het volste ver
trouwen in dat deze doorgewinterde 'nieuw
komers' tezamen met de 'blijvers' Piet 
Jonkman, Pieter Allaart en Jop Dekker ga
rant zullen staan voor een mooi seizoen 
1995-1996. 

Voorstel voor een contributie
verhoging met f 10,- per jaar. 

Zoals u kunt zien in het financieel verslag 
over het afgelopen seizoen zijn we fors in 
de rode cijfers beland. Zonder verhoging 
van de contributie zou dit het komend sei
zoen opnieuw gebeuren. De belangrijkste 
oorzaken zijn aan de inkomstenkant het 

dalende aantal leden en aan de uitgaven
kant de hoge kosten die deelname aan de 

KNSB-competitie met zich mee brengt. 

Daarbovenop komt met ingang van 1 sep
tember nog een huurverhoging. 
Omdat er weinig rek in de begroting zit (zo 

betaalt de club al niet meer mee aan het 
Eijgenbroodtoemooi) en we niet bij voor

baat uit mogen gaan van een grote stijging 
van het ledental zien wij geen andere mo
gelijkheid dan (opnieuw) een contributie
verhoging. 
Het bestuur stelt de leden voor de contribu
tie te verhogen van f 140,- per jaar naar 
f 150,- per jaar. Nevenleden gaan f 90,- in 
plaats van f 80,- betalen. Laatstgenoemde 
verhoging lijkt groot, maar bij de vorige 

verhoging van de contributie zijn de neven

leden gespaard. Wij hopen dat u begrip heeft 

voor deze stap; een jaarlijkse contributie 
van f 150,- is vergelijkbaar met die van de 
meeste andere schaakverenigingen. 

22 augustus 1995 
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(zwart aan zet) 

Een toren kwijt maar een dame 
rijk, zwart wint. 
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