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INSCBRLJVING 

Door overschrtjving van f 30,- op giro 
sterdam onder vermelding van speelst:h:kii!tD::I 
schaakvereniging. 
Telefonisch of schr1ftelijk bij: 
Errtt Petersma (020) 684 55 14 
Nassaukade 86 III, 1052 CV Amsterdam 
Op dinsdagavond bij de schaakverenlglng CAISSk·�ê'smaestraat 153, Amsterdam 

SPEELLOKAAL 

Hogere Zeevaartschool, Nieuwe Vaart 5-9, Amsterdam (Centrum) 
Tel: (020) 624 21 69 (tijdens het toernooi). De school ligt 15 min. lopen vanaf es of is 
te bereiken met bus 22 richting Indische buurt of bus 32 richting KNSM-eiland, uit
stappen halte Kadijksplem. 
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zal 12 november a.s. 

U kunt kopij inleveren op de clubavond, of 

opsturen naar: 
John Könst 
Burg. Tellegenstraat 3 II 
1073 KA Amsterdam Tel.: 020 6768702 

E-Mailadres: john.konst@pi.net 

ScbakenoP 
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� tMi.Ult � 
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 a-i : 
John Könst 

Burg. Tellegenstraat 3 II 
1073 KA Amsterdam 
Tel.: 020 676 87 02 

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 GLAmsterdam 

Tel.: 020 620 42 22 

Secretaris· 
Jaap Spreeuw 

Solostraat 43 

1095 GV Amsterdam 

Tel.: 020 663 90 94 
Penningmeester: 

Piet Jonkman 

Rozengracht 168 A 
l 016 NK Amsterdam 
Tel.: 020 627 87 43 

postgiro: 460 28 82 tnv SV Caissa Amsterdam 
Materiaalbeheer: 

et Spui'? 

Mirjam Klijnkramer 

Holendrechtstraat 19 a 
1078 TN Amsterdam 
Tel.: 020 679 45 65 

Redactie: 
JohnKönst 

Vaste medewerker: 
Stefan Steemers 

Agenda 

17 /29 augustus 
Donner Memorial (rai) 

dinsdag 27 augustus 
tiende (laatste ronde) zomercompetitie 

dinsdag 3 september 
Algemene Leden Vergadering 

dinsdag 10 september 
eerste ronde wintercompetitie 

dinsdag 17 september 
tweede ronde 

zaterdag 21 september 
KNSB competitie eerste ronde 

Caissa 1 - Haren 

Caissa 2 - ZSG Zwolle 

dinsdag 24 september 
derde ronde 

27-29 september 
ENPS/Quibus 60-jarig Jubileumtoernooi 

(020-6655345) 

zaterdag 28 september 
Mevrouw Vinketoemooi 

dinsdag 1 oktober 
vierde ronde 

dinsdag 8 oktober 
vijfde ronde 

dinsdag 15 oktober 
zesde ronde 

zaterdag 19 oktober 
KNSB competitie tweede ronde 

Phil/Leeuwarden 2 - Caissa l 
Phil/Leeuwarden 3 - Caissa 2 

20 augustus 1996 

dinsdag 22 oktober 
zevende ronde 

25-27 oktober 
Eijgenbroodtoemooi (020-6845514) 

(zie achterzijde van dit nummer) 

dinsdag 29 oktober 
achtste ronde 

dinsdag 5 november 
negende ronde 

Redactioneel 

Op 3 september a.s. is er weer de jaarlijkse 

algemene ledenvergadering van de club. Dit 

nummer staat dan ook bijna geheel in het te

ken hiervan met verslagen van het afgelopen 

seizoen. Ondanks dat de club te maken heeft 

met enig ledenverlies en een huurverhoging 
zal de contributie niet worden verhoogd. 

De voorbereidingen voor alweer het tiende 

Eijgenbroodtoernooi zijn inmiddels in volle 

gang, zie pagina 10 ! ! Dit keer met een spe
ciale aflevering met een kroongroep van de 
kampioenen van de afgelopen negen jaar. Als 

u, als lid van Caissa nog nooit met dit toer

nooi heeft meegedaan, doe het dan nu! Het 

zou mooi zijn voor de organisatoren om veel 

caissaleden te mogen verwelkomen. 

Van de voorzitter a.i. 

Jammer, dan ben je een keertje voorzitter a.i 

en dan degraderen gelijk 3 teams en geen en
kel team kampioen! Maar toch kijk ik terug, 

met enige gepaste trots, op een klein jaartje 

voorzitterschap a.i. Ik hoop dat de club met 
Frans Oranje als nieuwe voorzitter weer de 
draad oppakt naar boven. 

Frans, succes. 
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Aankondiging Algemene Ledenvereadering SV Ca1Ssa 

Te houden op 3 september 1996 om 20.00 uur 
Plaats: het Oranjehuis. 

-,J:. 
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1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
ll. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 

Agenda 

Opening 

Mededelingen 

Notulen jaarvergadering 1995 
Verslag wedstrijdleider intern. 

Verslag wedstrijdleider extern. 

Verslag materiaalcommissaris 

Verslag secretaris 

Verslag penningmeester 

Verslag kascontrolecommissie 
Decharge penningmeester 

Behandeling enquête 

Begroting 1996-1997 
Benoeming kascontrolecommissie 

Prijsuitreikingen seizoen 1995-1996 
Voorstel deelname KNSB-SGA competitie 1996-1997 
Bestuursverkiezingen 

Aftredend is: 

- Piet Jonkman, penningmeester 

Herkiesbaar zijn: 

- Pieter Allaart, wedstrijdleider intern 

- fop Dekker, wedstrijdleider extern 

- Jaap Spreeuw, secretaris 

Kandidaten voor het bestuur: 

- Frans Oranje, voorzitter 
- Jaap Tanja, penningmeester 
- Mirjam Klijnkramer, materiaalbeheer 

17. Rondvraag 
18. Sluiting 

20 augustus 1996 
Notulen van de Algemene Ledenvergadering SV Caïssa, 5 september 1995 

Aanwezig zijn: Robbert van het Kaar, Jop Dekker, Piet Jonkman en Stefan Steemers van het 
bestuur; Josefien Bruijn, David Colmer, Harry Cornelissen, Wan Fokkink, John Franssen, 
Pieter Heimans, Jeroen Hoogenboom, Johan van Hulst, Hajo Jolles, Michel Kahn, Henna 
van Keulen, Johan van der Klauw, Aran Köhler, Ed Leuw, Niek Narings, Frans Oranje, Errit 
Petersma, Gerard Rill, Piet Ruhe, Robert-Jan Schaper, Henk Schmitz, Jeroen Selier, Jan 
Meijer, Daan Smit, Jaap Spreeuw, Joost van Steenis, Jaap Tanja, Allaert Troost, Henk de 
Vilder, Sjoerd de Vos, Karel van de Weide, Theo Weijers en Pim Zonjee. 
Afwezig met bericht: Pieter Allaart van het bestuur; Leo Oomens, John Könst en Jeanne 
Potters. 

Behandelde agenda: 
1. Opening en mededelingen 
2. Notulen jaarvergadering 1994 
3. Verslag wedstrijdleider intern 
3a. Vaststelling aantal ronden wintercompetitie 
4. Verslag wedstrijdleider extern 
5. Verslag secretaris 
6. Verslag penningmeester 
7. Verslag kascontrolecommissie 
8. Decharge penningmeester 
9. Begroting 1995-1996 
9a.Bestuursvoorstel contributieverhoging met flO,-. 

10. Benoeming kascontrolecommissie 
11. Prijsuitreikingen seizoen 1994-1995 
12. Voorstel deelname KNSB-SOA competitie 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 

> 

5 



r· Caissanieuws 355 

1. Opening en mededelingen 
Voorzitter Robbert van het Kaar opent om 

20.10 uur de vergadering en stelt een extra 
agendapunt 3b. voor, waarin gesproken zal 

worden over het gebruik van het rookzaaltje. 

2. Notulen ALV 1994 
Geen op- of aanmerkingen. 

3. Verslag wedstrijdleider intern 
Geen op- of aanmerkingen. 

3a Vaststelling aantal ronden winter
competitie 
het aantal ronden wordt vastgesteld op 32. 

3b. �t rookzaaltje 
Een toegevoegd agendapunt. Recent heeft het 
kerkbestuur, waar Caïssa de ruimten van 
huurt, de club laten weten dat met ingang van 
het nieuwe seizoen voor iedere zaal die ge

bruikt wordt (grote zaal beneden, rook
kamertje en de zaal boven) apart huur zal 
moeten worden betaald. Dit komt neer op een 

huurverhoging. Vz. stelt daarom voor geen 

gebruik meer te maken van het rookkamertje. 

Dit voorstel wordt aangenomen. 

4. Verslag wedstrijdleider extern 
Geen op- of aanmerkingen. 

5. Verslag secretaris 
Geen op- of aanmerkingen. 

6. Verslag penningmeester 
Geen op- of aanmerkingen. 

7. Verslag kascontrolecommissie 
Jaap Spreeuw en Hans Dirks hebben de boe
ken ingezien en in orde bevonden. 

8. Decharge penningmeester 
De penningmeester wordt gedechargeerd. 

6 

9. Begroting 1995-1996 
Penningmeester Piet Jonkman licht toe dat de 
begroting is gebaseerd op flO,-. contributie
verhoging per jaar voor seniorleden. De 
vervoerskosten voor de twee KNSB-teams 

zijn fors hoger begroot, Caïssanieuws is met 

f450,-. lager begroot dan vorig seizoen om

dat het kleinere (A5) formaat leidt tot lagere 

repro- en verzendkosten. Dit leidt tot een dis

cussie op de vergadering. Pim Zonjee pleit 
ervoor dat CN weer op A4 formaat verschijnt, 
en eventueel eens in de twee maanden. De 
meningen hierover zijn verdeeld, een kleine 

inventarisatie op de vergadering laat zien dat 

een kleine meerderheid van de aanwezigen 
CN liever op A5 ziet verschijnen en eens per 

maand. Uiteindelijk stelt Zonjee voor de la

gere begroting voor CN ongedaan te maken 

en dus een tekort van f450,-. te begroten. Vz. 
brengt dit bij de ALV in stemming, het voor
stel wordt aangenomen. 
Johan van der Klauw vraagt of het niet mo

gelijk is dat mensen met een zgn. stadspas 
korting kunnen krijgen op de contributie. Vz. 
zegt toe dat het bestuur dit zal bestuderen. 

9a. Bestuursvoorstel contributieverhoging 
metflO,-. 
Het voorstel wordt aangenomen, de contri

butie bedraagt nu fl50,-. voor seniorleden, 
f90,-. voor nevenleden. 

10. Benoeming kascontrolecommissie 
Frans Oranje en Hans Dirks stellen zich be

schikbaar. 

11. Prijsuitreikingen seizoen 1994-1995 
Zomerkampioen is Leo Oomens, voor hem 

een beker. 
De Petersma-cup, met envelop, gaat dit jaar 
naar Robert- Jan Schaper. 
Het snelschaakkampioenschap is gewonnen 
door Karel van der Weide, de wisselbeker en 
een envelop zijn voor hem. 
Clubkampioen 1994-1995 is Aran Köhler, 

ook voor hem de wisselbeker en een enve
lop. Karel van de Weide en Robbert van het 

Kaar zijn resp. tweede en derde geworden, 

voor beiden een envelop. 

12. Voorstel deelname KNSB-SGA compe
titie 1995-1996 
Het voorstel is twee teams in de KNSB en 

zes teams in de SGA, hetzelfde als in seizoen 

94-94. De vergadering gaat akkoord. 

13. Bestuursverkiezing 
Voorzitter Robbert van het Kaar en secretaris 

Stefan Steemers treden, na resp. negen en acht 
jaar in het bestuur gezeten te hebben, af. De 
ALV gaat akkoord met Jaap Spreeuw als se
cretaris en Joost van Steenis als voorzitter. 
De overige leden van het bestuur blijven aan. 
Joost van Steenis in zijn nieuwe rol als voor

zitter deelt de vergadering mee een enquête 
te zullen organiseren, waarin de leden hun 
voorkeur kunnen uitspreken over het formaat 

van Caïssanieuws en de frequentie van ver

schijnen. 

20 augustus 1996 

Vz. vraagt de leden te reageren op het voor

stel voor deelname aan de externe competi
tie. Hij wil weten of iedereen akkoord is met 

de teamindeling. Op een vraag van Hajo Jolles 

of daar niet een plaatsingscommissie voor is, 
antwoordt Vz. dat dat al jaren informeel ge
regeld wordt (en al jaren goed gaat). Robbert 

van het Kaar en Errit Petersma stellen echter 

dat de plaatsingscommissie formeel moet blij

ven bestaan. 

14. Rondvraag 
Prof. van Hulst vraagt of er niet een onder

zoekje naar het ledenverlies van de club kan 
worden gedaan: stuur iedereen die opgezegd 
heeft een briefje met het verzoek aan te ge
ven waarom men de club verlaten heeft. Wel
licht dat de club er zijn voordeel mee kan 

doen. 

Theo Weijers vraagt of de agenda voor de 
ALV niet al in juni of juli pepubliceerd kan 
worden, zodat leden langer de mogelijkheid 

hebben een agendapunt in te dienen. 

Î:> 

RANGLIJST ZOMERCOPETITIE NA RONDE 8 
Pieter Allaart 

Pl. Speler Part % Zomerpunten 

1 J. Potters 8 100 271 

2 S. Kuypers 7 50 4 15 

3 L. Affourtit 5 80 444 

4 M. Klijnkramer 6 50 498 

5 J. Könst 8 81  517 

6 M. Meijer 7 7 1  531 

7 E. van Tuijl 7 64 534 

8 J. Hoogenboom 7 78 561 

9 J. van der Klauw 8 12 600 

10 E. Leuw 6 75 6 13 
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Het middenrif 

Leo Oomens 

Da!)d tegen Goliath 

Wat is er toch met de Russische -j-klank? Wij 
- dwz de kranten hier - schrijven bijvoorbeeld 
Jeltsin. De Engelsen doen het nog beter met 
Yeltsin. Waarom doen de Fransen dan net of 
die j er helemaal niet hoort? Ze schrijven 
Eltsin. 
Voor ons belangrijker is: hoe moeten we de 
naam Aljechin eigenlijk uitspreken? Wij 
schrijven die j in het midden, maar zowel 
Fransen als Engelsen laten die j weg: 
Alekhine. 
Het gaat hier natuurlijk niet om de j, maar 
om de l. Die klinkt iets anders dan de Hol
landse, maar ook dan de Engelse of Franse. 
Wij respecteren dat verschil en geven dat aan 
met de j. Maar onze Europese buren in het 
Westen en Zuiden geloven niet dat met die j 
het verschil goed wordt weergegeven. Jam
mer genoeg hebben we alleen van de Duit
sers steun. 
Op Aljechin kom ik straks nog terug. Nu eerst 
weer even naar de stelling die ik een vorige 
keer liet zien, uit het boek van Nunn over de 
Marshall. 
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Zwart is aan zet. Nunn noerrit alleen de zet 
23 .... , Ld6xLf4 en laat zien 'dat die zet ge
dwongen tot verlies leidt. Meent dat de door 
hem gegeven analyse niet vatbaar is voor ver
beteringen. Ik opperde daarom dat hij ook 
naar andere zetten voor zwart had moeten 
kijken. En stelde voor: 23 . ... , Te6xîe l .  
Er is echter een nog heel wat betere zet voor 
zwart. David Colmer stelt voor: 23 . ... , Te6-
e2. Dit ziet er heel sterk uit. Wit moet het mat 
op h2 pareren en hij heeft daarvoor de keus 
uit twee zetten.Voor de hand ligt dat hij speelt: 
24. Te lxTe2. Maar hij kan ook proberen: h4. 
Dit laatste ziet er meteen al heel slecht uit, 
want als zwart alsnog 24 . ... , Ld6xLf4 speelt, 
kan wit niet terugnemen met de dame (kost 
de toren op e 1) en eigenlijk ook niet goed met 
25. g3xLf4, omdat dan zijn koningsstelling 
wordt opengescheurd. 
Eerst dus maar eens kijken naar 24. Te lxTe2. 
Zwart neemt terug met 24 .... , Lg4xTe2 en 
zet daarmee tegelijk de dame op f l  en de to
ren op a6 in. Onaangenaam voor wit. Maar 
hij heeft nog een keus uit twee plannen, een 
waarbij hij vooral kiest voor verdediging en 
een waarbij hij probeert via aanval tot com
pensatie te komen. Verplaatst hij de dame naar 
f2, dan houdt hij de mogelijJµieid om op f4 
(na Ld6x Lf4) terug te slaan met de dame. 
Hij houdt dan zijn koningsstelling overeind. 
Dat kost natuurlijk wel de toren op a6, zon-

der dat daar veel tegenover staat, behalve de 
pionnen op de damevleugel. Misschien is dat 
nog net genoeg voor remise, maar dan moet 
je een heel wat betere speler zijn dan ik. 
De andere mogelijkheid is: 25. De l .  Ook dat 
kost in eerste instantie de toren op a6 en bo
vendien krijgt zwart de gelegenheid .... , 
Ld6xLf4 te spelen en wit moet dan terug ne
men met de pion op g3, met onprettige 
koningsstelling. Maar met de dame op de 
opengekomen e-lijn heeft wit de tactische 
mogelijkheid van een dameschaakje op e6. 
Slaat hij vervolgens de pion op c6, dan staan 
er van zwart twee stukken en prise (de loper 
op a6 en het paard op d5). 
Of wit zich dan kan permitteren een van die 
twee stukken te nemen is niet meteen een uit
gemaakte zaak. Je zou ook kunnen proberen 
of wit beter uitkomt door eerst ( dwz vóór het 
dameschaakje) het paard op d5 te slaan met 
de loper: Lb3xPd5+. Na c6xLd5 staat bij het 
nu wel volgende dameschaakje op e6 de lo
per op a6 en prise. 
Wit wint zo dus een stuk terug voor de toren 
en staat nu een kwaliteit achter tegen drie 
pionnen. Misschien is dat voldoende voor wit, 
maar zijn zieke koningsstelling na ...  , 
Ld6xLf4 voorspelt m.i. niet veel goeds. Eeu
wig schaak is misschien wits beste kans, maar 
zolang er op f8 een zwarte toren staat en de 
zwarte dame veld e8 bestrijkt, zie ik dat niet 
gauw in de stelling komen. 
Gezien het feit dat wit na 24. Txîe2 in grote 
moeilijkheden komt en in eerste instantie zelfs 
een toren achter komt, verdient misschien 
toch 24. h4 de voorkeur. De nare stelling die 
daarop volgt is misschien nog de beste keus 
uit verschillende kwaden. 
Hoe dan ook lijkt het mij dat het na 23 . ... , 
Te6-e2 wit is die moet vechten voor remise. 
In de lange varianten die ik mezelf op het bord 
liet zien, trok steeds zwart aan het langste 
eind. Maar mijn analyses zijn niet het top
punt van betrouwbaarheid. 
Wat hier nu van te denken? Is Davids 23 . ... , 

20 augusms 1996 

Te2 een goede zet of niet? 
We bedenken eerst maar eens dat 23 . ... , 
Ld6xLf4 niet door de eerste de beste is be
dacht. Het werd voor het eerst gespeeld door 
Geller, in 1975. Tegen Tal. Diens eraan voor
afgaande 23. Le3xf4 was een vondst om een 
stelling die tot dan toe werd beschouwd als 
gewonnen voor wit, maar die volgens Tals 
eigen analyses moest verzanden in remise, 
nieuw leven in te blazen. 
En dus: als Davids torenzet een goede zet is, 
die leidt tot moeilijkheden voor wit, dan volgt 
daaruit allereerst dat Tals Le3xf4 een slechte 
zet was. En vervolgens natuurlijk ook dat 
Gellers Ld6xLf4 voor verbetering vatbaar is. 
Overigens besloten Tal en Geiler in 1975 nog 
tot remise. Pas nadien bleek Gel!ers voort
zetting tot verlies te leiden. Voegen we daar-
bij dat voor Nunn ... , Te2 helemaal niet in 
aanmerking komt .. . 
Mijn standaardopvatting is: wat ik bedenk, 
kàn moeilijk beter zijn dan wat de grootmees
ters hebben bedacht. Dus zoek de fout. Maar 
zoals gezegd, ik kreeg alleen maar varianten 
op het bord die prachtige mogelijkheden voor 
zwart beloofden. Hebben we hier dan toch een 
verbetering voor de analyses van Nunn, die 
volgens zijn eigen zeggen niet verbeterd kón
den worden? 
En dat brengt me weer bij Aljechin. Van hem 
gaat het verhaal dat hij zo door het schaken 
was geobsedeerd dat hij het ook niet kon na
laten te blijven kijken als hij jonge aspirant
jes met elkaar zag spelen. Gevraagd wat hij 
daar nu aan vond, zou hij geantwoord heb
ben: zelfs de grootste kruk speelt nog wel eens 
een goede zet waar een wereldkampioen iets 
van kan leren. Ik bedoel maar: waarom zou
den de reuzen Tal en Geller en Nunn niet iets 
kunnen leren van David Colmer? 

� \ � 

� 
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Het tiende Eijgenbroodtoernooi 
In het laatste weekend van oktober (was al

tijd september) zal het tiende Eijgenbrood
toemooi plaatsvinden. De lokatie is ons al een 
beetje vertrouwd: de hogere Zeevaartschool 

aan de Nieuwevaart in Amsterdam. 

Natuurlijk is er weer het open-toernooi waar

aan iedereen met een Elo-rating tot 2200 mag 
deelnemen. 
Daarnaast -en daar is het bestuur van de Stich

ting Caissa bijzonder verheugd over- zal er 
ook weer een kroongroep zijn. 
Dit mede dankzij financiële bijdrage van een 
aantal sympathiserende leden en het Caissa 

bestuur. Waarvoor dank. 

Omdat het de tiende aflevering is, zal de 

kroov.groep een bijzonder tintje krijgen. Waar 
� 

voorheen een aantal Amsterdamse club-
kampioenen om de eer streden, daar zullen 
nu de winnaars van de negen voorgaande toer
nooien tegen elkaar uitkomen. Deze zijn of 

worden inmiddels benaderd. 

Binnenkort zullen de folders op de club ver

spreid worden, maar voor degenen die nu al 

de agenda willen blokkeren: het toernooi 

wordt gespeeld op vrijdag 25, zaterdag 26 en 

zondag 27 oktober. 

Er worden zes ronden zwitsers gespeeld. Het 
inschrijfgeld bedraagt f 30,- en het is moge

lijk om in één van de eerste vier ronden een 
bye te nemen. 

Aanmelden kan op de club bij Robbert van 
het Kaar, Errit Peters ma, John Könst of Pieter 
Allaart. Telefonisch aanmelden kan bij Errit 

Petersma, 020 - 684 55 14. 

We rekenen -zeker omdat het de tiende afle

vering is- op een grote deelname van Caissa 

leden. 

Degenen die ook een ( éénmalige) financiële 

bijdrage willen leveren, kunnen hiervoor te

recht bij de reeds genoemde mensen. 

Namens het bestuur van de Stichting Caissa, 

Kees Sterrenburg 

JO 

Schaaksprookje 
Er was eens een koning, 
met niemand om zich heen. 
Hij had geld noch woning, 
en voelde zich alleen. 

Hij ontmoette een dame, 
met een houterig postuur. 
Ze hoefde zich niet te schamen, 
het paste bij haar figuur. 

Ze wilde hun leven delen, 
en werden man en vrouw. 
Hij bracht ze naar zijn kastelen, 
en zei: 'een voor mij en een voor jou. 

Zij kocht toen een paar paarden, 
en maakte hem daar mee blij. 
Ze zei: 'a.u.b. mijn waarde, 
een voor jou en een voor mij. 

Hoe het nieuws nu uitgezonden? 
daar ze geen communicatie kende. 
Maar twee lopers werden gevonden, 
die als boodschappers voor hen rende. 

En op een snikhete dag, 

kwamen er acht zwervers voorbij. 
Toen de koning hun armoe zag, 
zei hij hoffelijk: 'kom maar bij mij'. 

Ik zal me over jullie ontfermen. 
Eet, drink, -wat het ook kost. 
Maar, dan moeten jullie ons beschermen, 
een ieder op z'n eigen post. 

Zo zijn ze allen tezamen gebleven. 
Niemand heeft zich ooit verveeld. 
Zo kwam het schaakspel dus tot leven, 
dat door miljoenen wordt gespeeld. 

Staat U door hen weleens verloren, 
Scheld ze niet uit, wind U niet op. 
Niemand zal er willen horen, 
want ze hebben stuk voor stuk, 
een bord voor hun kop. 

okke 

) 

) 

1 
i 

Verslag Wedstrijdleider Interne 
Pieter Allaart 

Het afgelopen seizoen werden er weer 32 ron
den gespeeld. Karel van de Weide werd met 

grote overmacht kampioen en kon zich zelfs 

permitteren de laatste twee maanden slechts 

één partij te spelen. Enkele partijen moesten 
worden gearbitreerd; dank hiervoor aan Joost 

van Steenis en anderen, die tussen zeven en 
acht hun deskundig oog over de afgebroken 

De externe competitie 
jop dekker 

Laten we er niet omheen draaien: het was een 

beroerd extern seizoen. Geen enkel team pro

moveerde en liefst drie teams werden naar een 

lagere klasse verwezen. 
Goed, voor het achtste lag de degradatie 
steeds op de loer. En de pech van het tweede 
kan worden beschouwd als compensatie voor 
het geluk van vorig jaar, toen een onverwacht 

kampioenschap werd gevierd. 
Maar dat ons vlaggeschip het niet kon bol

werken is ook nu nog moeilijk te geloven. 

Deze mentale dreun te boven komen zal het 

uiterste van onze veerkracht vergen. 
Geheel in deze lijn was het SGA-cupteam een 

kort leven beschoren. Meteen in de eerste 
ronde werd al verloren van Het Probleem. De 

uiteindelijke kampioen. dat wel. 
\\'J, het JJ11 e11kd kununer en kwel? Toch 
111.:l 1 kt K�'>B , upteJm I r>!Jrk Kremer. Hajo 

folk'. JJJp Sprernv. en Gerard R1ll) zorgde 
voor een broodnodig lichtpuntje. Voorscho

ten en Het Grasmat werden moeiteloos opzij 

gezet en zelfs hoofdklasser HSG moest in het 

stof bijten. Pas door de meesters van Amstel

veen konden onze ontketende jongens wor

den gestopt. 
Ook was de kracht van de drie teams in de 
tweede klasse SGA bemoedigend. Het vierde, 

vijfde en zesde streden alle voor de promo

tie. De individuele resultaten van de spelers 
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stellingen hebben laten dwalen. 
De zomertitel gaat over van Leo Oomens 

naar Jeanne Potters, die tot nu toe door nie
mand te stuiten is en met nog twee ronden te 
spelen onbereikbaar is voor de achtervolging. 

Het bestuur stelt voor ook komend seizoen 

weer 32 ronden te spelen. Dit is de laatste twee 
jaar voor de meeste leden een goed vol te 

houden aantal gebleken. 

.Î? 

uit deze teams waren eveneens boven
gemiddeld. Het lijkt dus aangewezen een 

superformatie te smeden, die dan eindelijk 

eens voor promotie naar de eerste klasse kan 

zorgen. 

De teams 
Met het eerste begon het wellicht al verkeerd: 
Errit Petersma als toegewijd teamcaptain, een 
ouderwetse monsteroverwinning op Stukken
j agers, wat kon er nog mis gaan? Het onge

loof in eigen falen bleef tot en met de laatste 

wedstrijd. Maar er was buiten de samenloop 

van omstandigheden gerekend. De staart

borden waren dit keer niet meer dan dat en 

erkende kleppers kwamen te weinig tot sco
ren. Na een diepe duik in de historie houd ik 
het erop dat C 1 voor het laatst degradeerde in 
. .. 1974. Kop op heren, herpak uzelve! 

Topscorer: Jaap Spreeuw met 5Yz uit 9. 
Het tweede kon van weinig geluk spreken. 
Aan de zonder morren ingesprongen team
leider Hans de Vilder heeft het toch niet gele

gen. Wat strategisch geplaatste halfjes her en 

der hadden degradatie kunnen voorkomen. 

Maar het mocht niet zo zijn. In de derde klasse 

KNSB moet handhaving toch een makkie 

zijn. Topscorers: Elwin Osterwald met 5 uit 

8 en Aldo van de Woestijne met 5Yz uit 9. 

Het derde had het niet makkelijk. Team
captain Kees Sterrenburg was nadrukkelijk te 

verstaan gegeven dat promotie naar de KNSB 

toch niet de bedoeling kon zijn. Een stimule-

11  
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Jaap Spreeuw Cl SV2 uit 9 = 61% 8 uit 1 3 = 62% 
rende opdracht, die met verve volvoerd werd: voorsprong eerder die avond. ENPS was he- Aldo van de Woestijne C2 SV> uit 9 = 61% SV> uit 9 = 61% 
na twee zeges werd er niet meer gewonnen, laas wat consistenter waardoor het pak slaag Jop Dekker C6 4 uit 7 = S7% SV2 uit 9 = 61% 

de handhaving was geen moment in gevaar. bij Pegasus er niet meer toe deed. Topscorer 
Gabor Lörinczy 6 uit 10 = 60% Volgend jaar maar weer om het kampioen- en teamleider: André van Dinteren met 6 uit C8 3V2 uit 7 = S0% 

schap strijden dan. Topscorer: Kees Sterren- 7. 
Robert-Jan de Bruin es 3 uit s = 60% 3 uit s = 60% 
Kees Sterrenburg C3 s uit 7 = 71% 6Yz uit 11 = S9% 

burg met 5 uit 7. Het zevende stond onder leiding van Frans Allaert Troost C7 3y, uit 6 = S8% 3V2 uit 6 = S8% 
Het vierde, het vriendenteam van Nils de Rijk, Oranje. Dan kan er zoals bekend van alles Piet Ruhe es 4 uit 6 = 67% 4 uit 7 = S7% 
kon alleszins meekomen in de tweede klasse gebeuren, en zo ging het ook. Verlies van deze Sanne de Haan C6 4 uit 7 = S7% 4 uit 7 = S7% 
onderbond. Bij de latere kampioen MSK werd en winst op gene, geholpen door zeer be- Frans Oranje C7 4 uit 6 = 67% 4 uit 7 = S7% 

eenvoudig een matchpunt weggesleept. Het trouwbare invallers uit het achtste, dat was Wan Fokkink Cl 4'h uit 8 = S6% 4V2 uit 8 =  S6% 

sukkelige verlies bij De Raadsheer maakte zo ongeveer het verhaal. Topscorers: Tom Joost van Steenis Cl s uit 9 = S6% s uit 9 =  S6% 

echter een einde aan de aspiraties. Topscorer: Prent en Frans Oranje met 4 uit 6. Robbert van het Kaar C3 3y, uit s = 70% s uit 9 =  S6% 
Peter van der Werf C8 3V2 uit 7 = S0% SV> uit 10 = SS% 

Daan Jansen met 6 uit 7. Het achtste stond voor de moeilijke taak het Mark Kremer Cl 4V2 uit 9 = SO% 7 uit 13 = S4% 
Het vijfde, eeuwige belofte, begon weer voort- hoofd wederom boven water te houden, daar-
varend, dit keer met de onvolprezen Piet Ruhe bij nochtans deskundig begeleid door Peter Theo Weijers C3 4V2 uit 7 = 64% SV> uit 11 = SO% 
als teamleider. Maar ja, hij kon een keer niet van der Werf. Waren vorig jaar nul matchpun- Michael Wunnink C2 4'h uit 9 = SO% 4V2 uit 9 = S0% 

err-Prompt werd er verloren. Het team bleef ten nog goed genoeg omdat een team zich Eisse Mastenbroek C3 4 uit 7 = S7% 4 uit 8 = S0% 

dus weer eens met de traditionele vracht bord- terugtrok, nu waren twee matchpunten onvol- Nils de Rijk C4 3y, uit 7 = S0% 3V2 uit 7 = S0% 

punten maar toch lege handen achter. Topsco- doende, omdat PCB, ondanks alle geruchten, Frans Roes es 3y, uit 7 = S0% 3V2 uit 7 = SO% 
Henk-Jan van Vliet C4 3y, uit 7 = S0% 3V2 uit 7 = S0% 

rers: Alex Wunnink met 5 uit 6 en Pim Zon- zo flauw was zich niet op te heffen. Volgend Maurice Aué C8 2Y2 uit s = SO% 3V2 uit 7= SO% 
jee met 5\/2 uit 7. jaar er weer tegenaan in de vierde klasse. Paul Laport C4 2V2 uit 5 = 50% 2V2 uit 5 = SO% 
Het zesde deed het verrassend goed. Zo was Topscorers: Gabor Lörinczy en Peter van der John Könst C7 3 uit 7 = 43% 3V2 uit 8 = 44% 

tegen het veel sterker geachte Oosten!foren Werf met 3 \/2 uit 7. Hans Kuijper C6 3 uit 7 = 43% 3 uit 7 = 43% 

het gelijkspel nog een tegenvaller, na een 4-1 Jefunne Gimpel C4 3 uit 7 = 43% 3 uit 7 = 43% 
Jan Meuleman C4 2V2 uit 6 = 42% 2V2 uit 6 = 42% 

De individuele resultaten in de externe competitie Han Holi C2 2 uit s = 40% 2 uit s = 40% 

De Petersma-trofee wordt uitgereikt aan degene die, over tenminste zes partijen, het beste 
Michiel Pos C2 2 uit s = 40% 2 uit s = 40% 
Marcel Nielen C3 2 uit s = 40% 2 uit s = 40% 

resultaat in de externe competitie heeft gescoord. Dit jaar zijn twee spelers erin geslaagd een Pieter Allaart C3 2 uit s = 40% 2 uit s = 40% 
toch wel verbluffende 6 uit 7 te scoren: André van Dinteren en Daan Jansen! Wam Cornelissen C7 2 uit s = 40% 2 uit s = 40% 

team totaal Nico Schoonderwoerd C2 3V2 uit 9 = 39% 3Yz uit 9 = 39% 
Micha Leuw Cl 3 uit 8 = 38% 3 uit 8= 38% 

André van Dinteren C6 6 uit 7 = 86% 6 uit 7= 86% Martin Niewenhuis C3 l 'h uit 4 = 38% 1 V2 uit 4= 38% 
Daan Jansen C4 6 uit 7 = 86% 6 uit 7 = 86% Aran Köhler Cl 2'h uit 7 = 36% 2Y, uit 7 = 36% 

Ad de Feijter Cl 2V2 uit 7 = 36% 2V2 uit 7= 36% 
Alex Wunnink es s uit 6 = 83% 5 uit 6 = 83% Menno Meijer C6 2V2 uit 7 = 36% 2V2 uit 7 = 36% 
Pim Zonjee es SV2 uit 7 = 79% s112 uit 7 = 79% Jaap Tanja C8 2V2 uit 7 = 36% 2Y, uit 7= 36% 
Jeroen Hoogenboom es 4y, uit 6 = 7S% 4112 uit 6 = 7S% Gerard Rill Cl 2 uit 8 = 2S% 4 uit 1 2  = 33% 
David Colmer C6 4V2 uit 7 = 64% 6Y> uit 9 = 72% Niek Narings Cl 3 uit 9 = 33% 3 uit 9 = 33% 

John Franssen C6 s uit 7 = 71% 5 uit 7 = 71% Eric van Tuijl C8 2 uit 7 = 29% 3 uit 9 = 33% 
Leo Oomens C7 2 uit 6 = 33% 2 uit 6 = 33% 

Herre Trujillo C4 4 uit 6 = 67% 4 uit 6 = 67% 
Tom Prent C7 4 uit 6 = 67% 4 uit 6 = 67% Jildo Kalma C6 1 V2 uit 5 = 30% 1 y, uit s = 30% 

André Bach C4 2'h uit s = S0% 4V2 uit 7 = 64% Rik Lith C2 2Yz uit 9 = 28% 2Yi uit 9 = 28% 

Ed Leuw es 4V2 uit 7 = 64% 4V2 uit 7 = 64% Rick Eckstein C8 1 V2 uit 6 = 2S% 1 V2 uit 6 = 2S% 

Stefan Steemers es 4V2 uit 7 = 64% 4V> uit 7 = 64% Errit Petersma C3 1 uit 3 = 33% 1 uit 4 = 2S% 

Elwin Osterwald C2 s uit 8 = 63% s uit 8 = 63% Bart Nootebos C4 1 uit 4 = 2S% 1 uit 4 = 2S% 

Hajo Jolles Cl s uit 9 = S6% 8 uit 13 = 62% 13 
12 
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Mark Ligtenstein CB 1 uit 4 = 25% 1 uit 4= 25% 
Hans de Vilder C2 2 uit 9 = 2 2% 2 uit 9 = 22% 
Johan van der Klauw CB 1 Y2 uit 7 = 21% 1 Y.z uit 7 = 21% 
Gerard Sanderse C3 1 uit 5 = 20% 1 uit 5 = 20% 
Mirjam Klijnkramer C7 0 uit 7 = 0% 0 uit 7 = 0% 

Leden die minder dan vier externe partijen hebben gespeeld: 
Robert Kikkert Cl 1 uit 1 = 100% 1 uit 1 = 100% 
Sjoerd de Vos es 1 uit 2 = 50% 1 uit 2 = 50% 
Hans de Heer CB 1 uit 2 = 50% 1 uit 2 = 50% 
Tyron Marioneaux C3 Yi uit 1 = 50% Y2 uit 1 = 50% 
Pieter Heimans CB V2 uit 1 = 50% 'h uit 1 = 50% 
Robert-Jan Schaper C3 1 uit 2 = 50% 1 uit 3 = 33% 
Harry Cornelissen C7 1 uit 3 = 33% 1 uit 3 = 33% 
Jos Titulaer CB 1 uit 3 = 33% 1 uit 3 = 33% 
Hans Dirks C3 V2 uit 2 = 25% V2 uit 2 = 25% 
Thomas Netten C4 'h uit 2 = 25% 1/2 uit 2 = 25% 
Daan Smit C2 0 uit 3 = 0% 0 uit 3 = 0% 

�: 
Verslag van de secretaris een teruglopend ledenaantal te maken gehad, 

hoewel in minder hevige mate dan het sei-
zoen hiervoor. In het afgelopen seizoen heb-Vrij geruisloos kon ik het (bij deze functie 
ben zich 12 leden aangemeld en werden er behorende) estafettestokje overnemen dat 
14 bij de SGA afgemeld als lid van onze club. Stefan Steemers me had toegereikt. Ook dit 

seizoen vielen er weer 5 vergaderingen te Volgens de laatste telling (d.d. 8 augustus jl.) 

notuleren. Verder hield het bestuur van de heeft Caïssa 110 leden. 

SGA dit seizoen slechts een najaars- - en dus 
Ik wens allen een plezierig seizoen 1996/1997 geen voorjaars- - gedelegeerdenvergadering, 
toe. welke door een delegatie van ons bestuur 
Jaap Spreeuw ·� werd bezocht. 

Ook in 1995/1996 heeft de club per saldo met 

Van de materiaalbeheerder Caissalid konden we deze klokken heel goed-
Mirjam Klijnkramer koop kopen en wel voor tl 50-, per stuk. Deze 

buitenkans hebben we niet laten l open. 
Sinds ik van onze club materiaalbeheerder Daarom danken we nu de halve maan klok-
ben geworden, is er al heel wat werk op me ken af, zodat er wat meer ruimte in de kast 
af gekomen. Alle klokken zijn geteld, er zijn: komt. We doen de halve manen dus in de aan-

bieding, fl 50,- per stuk. Er zijn 4 klokken die 
17 Russische klokken helemaal goed zijn. Wanneer er voor de klok-
7 'halve maan' klokken ken meer dan vier gegadigden zijn zal er wor-
27 Garde klokken den geloot. Misschien vindt u fl 50,- een hoog 
3 kleine klokken bedrag, maar we zijn van mening dat de klok-
1 DGT klok ken al een antiekwaarde hebben en het dus 
20 nieuwe Garde klokken. waard zijn. 

Hebt u belangstelling neem dan contact met 
Waarom 20 nieuwe Garde klokken, zult u zich mij op. ·� afvragen. Dat zal ik verklaren: via een 
14 
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Eindstanden externe competitie 

KNSB eerste klasse B KNSB tweede klasse A 

1. HWP(SvG) 9 17 53Y2K l. ASG 9 16 4 9K 
2. Eindhoven 9 13 52 2. Haren 9 14 4 1  
3. VHS 9 12 51 3. Phil/Leeuw 2 9 13 4 0  

4 .  ASV 9 10 4 5V2 4 .  HSG2 9 11 37 
5. DOS A'dam 1 9 9 4 5  5. Unitas 9 8 31 
6. DD 9 8 4 5  6. Fischer Z 1 9 7 4 0  
7. SMB 2 9 6 4 1  7 .  ZSC/Saende 9 7 28 
8. Dordrecht 9 6 39\-2 8. vBerkel/BSG 2 9 6 33 
9. Caïssa 1 9 5 4 0!-2d 9. Groningen 2 9 6 32"2 d 

10. Stukkenjagers 9 4 37 d 10. Caïssa 2 9 2 28'h d 

SGA promotieklasse SGA tweede klasse B 

l. Almere 1 7 13 33\."2 K 1. MSK 1 7 11 33K 
2. DOS A' dam 2 7 9 32V2 2. Raadsheer 3 7 9 29\."2 
3. Raadsheer 1 7 8 27\."2 3. Caïssa 4 7 8 29 

4 .  Caïssa 3 7 7 281/2 4 .  Euwe 6 7 8 28V2 
5. Euwe 3 7 6 28 5. Amsteltrn 1 7 8 27'h 
6. Isolani 1 7 5 251h 6. Amstelveen 5 7 7 30 
7. Amstelveen 4 7 4 26d 7. TOZ 1 7 4 25'h 
8. DCG2 7 4 22V2 d 8. Chaturanga 1 7 1 21 d 

SGA tweede klasse A SGA tweede klasse C 

l. Pion 1 7 13 38 K 1. ENPS/Quibus 1 6 12 31'hK 
2. Caïssa 5 7 11 381h 2. Oosten/Trn 1 6 9 33\."2 
3. Tal 5 7 8 29Yi 3. Caïssa 6 6 7 241h 

4 .  Amstelveen 6 7 8 28V2 4. KLM/Pegasus 1 6 6 23 
5. Es '80 1 7 7 31Yi 5. Nieuwendam 3 6 4 22 
6. ODI l 7 6 25 6. DCG3 6 2 19 
7. VKVC 1 7 3 21 7. Es '80 2 6 2 14'h 
8. WSC 2 7 0 12 d 8. Maccabi 1 teruggetrokken 

SGA derde klasse D SGA derde klasse B 

1. Donner 1 7 12 36K 1. DCG4 7 11 35K 
2. DCG7 7 12 35\."2 2. Tal 7 7 10 33Y2 
3. Landsmeer 1 7 8 26V2 3. DOS A'darn 4 7 10 29 

4 .  Fischer Z 3 7 6 281/2 4 .  Almere 5 7 7 32V2 
5. Tal 6 7 6 28'h 5. Amstel 3 7 7 30 
6. Caïssa 7 7 5 26 6. KLM/Pegasus 2 7 6 23\."2 
7. Abcoude 2 7 4 21 7. PCB 2 7 3 19 
8. Euwe 7 7 3 22d 8. Caïssa8 7 2 20"2 d 

K=gepromoveerd, d=gedegradeerd 
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Prof Van Hulst doceert 

Als een meteoor ... 

Het leven van som
mige schakers is als 
een meteoor. Ze ko

men plotseling op, schitteren verblindend, 
maar storten dan neer, onherroepelijk. Ik denk 
aan A.J. van den Hoek die op zijn twintigste 
al heel opmerkelijke successen had geboekt. 
M� de Duitsers voerden hem weg als 
dwangarbeider; een bom maakte een eind aan 
dit veelbelovende talent. Ik denk ook aan de 
Indiër Sultan Kahn, in Europa nog geheel 
onbekend, maar toen hij hier kwam en enigs
zins geacclimatiseerd was, versloeg hij zelfs 
Capablanca. Hij keerde naar India terug en 
stierf daar, slechts 35 jaar oud. 
Toch was de meest fascinerende meteoor zon
der twijfel Daniël Noteboom, en daar gaat dit 
college over. U dient zich echter wel te reali
seren dat ik nu, na zoveel jaren, nog steeds 
niet zonder diepe ontroering zijn levensgang 
kan beschrijven. 
Hij werd 26 februari 1910 te Noordwijk ge
boren; eindexamen HBS toen hij 16 was. In
geschreven aan de Rijksuniversiteit te Leiden 
voor natuur- en scheikunde. Er bestond toen 
gelukkig nog geen loting. Hij studeerde een 
paar jaar succesvol, maar kon aan de verlok
kingen van Caïssa geen weerstand bieden; hij 
besloot toen hij 19 was zijn studie tijdelijk te 
onderbreken, omdat hij tot dan toe erg goed 
had geschaakt: 
1926: eerste prijs Bondswedstrijden · 

1927: eerste prijs Arbeidersschaakclub 
1927: eerste prijs Districtskampioenschap 
Zuid-Holland 
1927: eerste prijs Hoofdklasse Utrecht 
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1927: eerste prijs vierkamp Leiden 
1928: gelijkspel in tweekamp met Landau 
1929: de KNSB weigert hem toe te laten tot 
de wedstrijd om het kampioenschap van Ne
derland: "nog te weinig ervaring" ! !  
1929: In Hastings verslaat hij onder andere 
Flohr en Vidmar 
1929: eerste prijs in Nice met 9 uit 11 ! 
1930: tweede prijs te Scarborough met 8 uit 
11. 

En dan gebeurt het wonder. Nederland zal in 
1930 deelnemen aan het Landentoernooi te 
Hamburg. Maar de KNSB kan geen vier 
sterke spelers bij elkaar krijgen, want al onze 
schakers zijn amateur en de meesten kunnen 
zich niet vrijmaken; het blijft bij drie. Dan 
herinnert de KNSB zich de naam van Daniël 
Noteboom, die men een jaar geleden nog de 
deur had gewezen. In Engeland ontvangt hij 
een telegram of hij naar Hamburg wil komen. 
Hij komt, totaal onvoorbereid. 
Het succes is verblindend: uit de eerste 7 par
tijen scoort hij 6 punt! Ondanks het feit dat 
Euwe zich niet vrij kon maken, stond Neder
land met Landau, Te Kolste, Weenink en 
Noteboom na 7 ronden aan de kop. De sensa
tie was compleet. De radio die toen nog in de 
kinderschoenen stond, schalde door Duits
land: "Holland führt! Polens erste niederlage! 
(tegen Polen drie remises en een winstpartij 
voor Noteboom) Nottebohm eine Offen
barung !". 
Hoe goed herinner ik mij de reacties in Ne
derland; onze dagbladpers had nooit veel be
langstelling getoond voor schaakevenemen-

ten, maar nu stuurde elke grote krant een jour
nalist naar Hamburg. Natuurlijk konden onze 
vier amateurs het moordende tempo niet vol
houden. Maar Noteboom leverde op twintig
jarige leeftijd met 1 uit 15 (slechts één neder
laag) een topprestatie. 
Nog een aardig "incident". Toen Noteboom 
tijdens een partij wat rondwandelde, zei 
Landau tegen hem: "Je staat nu wel heel 
slecht". "Inderdaad", reageerde Noteboom, 
"maar ik ga hem nog even een loer draaien"; 
vijf zetten later had hij gewonnen. Iedereen 
roemde het hoge niveau van Notebooms par
tijen; vooral zijn eindspelkennis was verbluf
fend. In schijnbaar gelijke stellingen weigerde 
hij categorisch remise, om daarna, na soms 
10 uur spelen, de winst naar zich toe te trek
ken. 
Na Hamburg krijgt hij een reeks van uitnodi
gingen; als het hem maar enigszins mogelijk 
is, neemt hij ze aan, met wisselend succes, 
want hij schaakt veel te veel. Dan slaat het 
noodlot toe. Euwe spreekt hem nog in 
Hastings; Daniël zegt hem, dat hij eerst naar 
Londen gaat, om daarna naar Holland terug 
te keren: hij wil zijn universitaire studie vol
tooien. 
Maar in Londen gebeurt het afschuwelijke: 
hij wordt ziek, hoge koorts; hij laat geen dok
ter komen. Wat er die laatste nacht met hem 
gebeurt, is zo ongeveer het ergste wat een 
mens kan overkomen. Geheel alleen strijdt 
hij in een eenzame hotelkamer zijn laatste 
strijd. Er is niemand die hem een beker water 
aanreikt om zijn brandende dorst te lessen; er 
is niemand die zijn hand vasthoudt als de 
schaduw van de dood over hem glijdt; het uur 
dat hij stierf kan nooit iemand exact vaststel
len. De volgende morgen vindt het kamer
meisje hem. De ijlings ontboden arts kan niet 
anders doen dan als doodsoorzaak diagnos
ticeren: een combinatie van griep, bronchitis 
en longontsteking. De meteoor was geval
len ... 21 jaar jong ! 
Daags erna ontvingen zijn ouders het verplet-
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terende bericht. Een vriendin had hij nog niet. 
Bij alle leed was het voor de ouders toch een 
voldoening, dat vanuit de gehele wereld de 
bewijzen van medeleven binnenstroomden. 
Hun zoon had toch niet voor niets geleefd. 
Het meest indrukwekkend was wel de uitge
breide brief die dr. Emanuel Lasker aan de 
ouders schreef. Daaruit wil ik gaarne enkele 
zinnen overnemen. 

"Ich schreibe Ihnen als Fremder, aber es ist 
mir ein Bedürfnis, als guter Freund Ihres 
jungen Sohnes, der so schrecklich plötzlich 
von uns genommen wurde, Ihnen mein 
aufrichtiges Beileid auszusprechen. Ich habe 
ihn als eine Hoffnung des Schachspiels lange 
gekannt, bevor ich ihm vor einige Monaten 
in Rotterdam persönlich die Hand drücken 
konnte, und ich ward sogleich durch seines 
lieben Wesen und seine Gedankentiefen 
angezogen ( ... ) er war sehr anspruchlos und 
beschieden ( ... ) im Umgang herzgewinnend 
( ... ) Trösten Sie sich mit dem Gedanken, dass 
er eine Welt voll Liebe hinterlässt und als 
reine, strahlende Erinnerung bei den Vielen, 
die er gekannt hat, weiter lebt. Ich drücke 
Ihnen den Hand". 

Wellicht begrijpen mijn medeleden van 
Caïssa, dat ik, ook na zoveel jaren, niet zon
der diepe ontroering over Daniël Noteboom 
kan schrijven; hij was nog geen jaar ouder 
dan ik. 
Na zijn dood verscheen er een gedenkboek 
over hem. Daaraan werkten mee: Max Euwe, 
Lodewijk Prins, �- A. Rueb, die voorzitter 
was van de Wereldschaakbond, en de vader 
van Daniël. Behalve uit mijn eigen herinne
ring heb ik natuurlijk uit dit gedenkboek ge
put. 

Wellicht kom ik een volgende keer terug op 
Noteboom als partijspeler en als probleem
componist. 

t 
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Jaarverslag Penningmeester 

S.V. Caïssa Seizoen 1995/1996 
De bel voor de laatste ronde heeft al weer 

een tijdje geleden geklonken. Helaas voor de 
club stop ik er mee als penningmeester. Vele 
gezichten heb ik gezien in het bestuur (14 
personen). Allemaal mensen met verschil
lende opvattingen en ideeën. Ook heb ik veel 
woningen in Amsterdam mogen bekijken, 
daar waar wij onze bestuursvergaderingen 
hielden. 

Ik draag de fakkel over aan Jaap Tanja en 
wens hem veel succes toe als de nieuwe pen
ningmeester van Caïssa. 

Maar nu ter zake, 199511996 is voorbij , hoe 

staat de club er financieel voor? 

0t grote club Caïssa wordt wat betreft het 
aantal leden al maar kleiner en dat is voor de 
penningmeester nooit goed. Daardoor stijgen 
de contributielasten voor de leden , want de 
huur-en reiskosten blijven natuurlijk omhoog 
gaan, maar er gaan ook uitgaven omlaag, ge
lukkig maar, anders hadden we ieder jaar een 
contributieverhoging. Maar we slaan nu een 

jaartje over. 

Balans Schaakvereniging Caissa. 

Activa 

Materiaal 
Giro 
Plusrekening 
Vorderingen 

Passiva 

Crediteuren 
Reservering 
dubieuze deb. 
Eigen vermogen 
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31-07-1 995 

4. 146,00 
2. 101 ,86 
2.566,07 

946,78 
--

9.760,71 

3 1-07- 1995 

470,45 

946,78 
8.343,48 

9.760,71 

Wat de club nu nodig heeft zijn nieuwe le
den, dus heeft u kennissen, vrienden of fami
lie: maak ze lid of donateur van Caïssa zodat 
er meer geld binnenkomt voor de club (dat 
noem ik nou clubliefde). 

De begroting sluit ik helaas af met een ne
gatief saldo, dat komt omdat ik met een ne
gatief saldo begon (f 450,-) en er moeten nog 
enkele leden hun contributie voldoen (waar
om zijn ze zo traag met betalen, ze hebben 
verschillende keren bericht gehad). 

De vervoerskosten zijn helaas weer geste
gen, maar de hoop is nu dat die het komende 
seizoen gaan dalen omdat onze beide KNSB

teams gedegradeerd zijn, en daardoor de kos
ten lager worden. Het Eijgenbrood- toernooi 

is opnieuw begroot op f300,- (voor de lOde 
keer) en heeft financieel een extraatje nodig 
om er een speciaal toernooi van te maken. Dus 
doe mee met dit toernooi. 

De rest kunt u hopelijk in de voetnoten 
terug vinden. 

Penningmeester S .V. Caissa, Piet Jonkman 

31 -07-1996 

3.796,00 
2.065,49 
1 .843,39 
1 .062,50 

8.767,38 

3 1-07-1 996 

80,00 

695,00 
7.992,38 

8.767,38 
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Begroting 1995/96, Jaarrekening 1 995/96 en Begroting 1 996/97 
van de Schaakvereniging Caissa per 3 1-07-1996. 
Baten Begr. 1995/96 Jaarr. 1 995/96 Begr. 1 996/97 
Contributie 16.425,00 14.259,50 15 .500,00 

Rente 200,00 1 8 1 ,23 200,00 

Donaties 50,00 205,00 50,00 

Verkoop Boekjes 10,00 1 3,00 1 0,00 

Nieuw materiaal 0,00 0,00 0,00 

Diverse -.- 49 1 ,941 250,00 

Negatief saldo 450,00 1239,85 1 370,002 

17. 1 35,00 16.390,52 17.380,00 

Lasten Begr. 1995/96 Jaarr. 1 995/96 Begr. 1 996/97 

Zaalhuur 4.285,00 4.300,00 4.430,00 

Caissanieuws 2.350,00 1 .577,65 1 .700,00 

Contributie SGA 6.300,00 6. 126,75 6.000,00 

Computerkosten 150,00 0,00 1 00,00 

Aanschaffingen 200,00 125, 1 0  1 000,00 

Porti 100,00 80,80 1 00,00 
Vervoerskosten 1800,00 265 1 ,403 1 .800,00 

K.N.S.B . 300,00 0,00 300,00 

Bestuurskosten 600,00 622,82 600,00 

Reparatie materiaal 50,00 0,00 50,00 

Diverse 50,00 1 6,00 50,00 

Eijgenbrood-toemooi 0,00 0,00 300,004 

Prijzen 500,00 410,00 500,00 

Afschrijving materiaal 350,00 350,00 350,00 

Afschrijving Dubieuze Deb. 100,00 130,00 1 00,00 

Positief Saldo -,- ' , 

17. 135,00 1 6.390,52 17.380,00 

1 Voor het grootste deel inkomsten uit de verhuur van materiaal, onder meer aan het Donner 
Memorial toernooi. Ook dit jaar wordt weer materiaal verhuurd, zodat deze post voor het 
eerst ook is begroot. 
2 Het voor het tweede achtereenvolgende jaar begroten van een negatief saldo is geen goed 
teken. Een groot deel van deze post, te weten f 1000,- (zie de begrote post aanschaffingen), 
wordt veroorzaakt door de aanschaf van 20 Gardeklokken (slechts f 50,- per stuk dus). Het 
ziet ernaar uit dat volgend jaar een contributieverhoging onvermijdelijk zal zijn. 
3 Zowel de post KNSB-inschrijfgeld als de vervoerskosten voor KNSB-wedstrijden zorgen 
regelmatig voor tegenvallers. Beide posten kunnen het beste in samenhang worden bezien. 
De overschrijding van de begroting heeft verschillende oorzaken. De indeling van Caissa I 
en II in de 'ver-weg' poules (onder meer Groningen, Sas van Gent, Winterswijk, Arnhem) 
en het opnieuw gestegen inschrijfgeld voor de KNSB zijn de belangrijkste oorzaken. De 
reden dat op de begroting voor komend jaar geen hoger bedrag is opgenomen, is dat zowel 
Caissa 1 als II zijn gedegradeerd, hetgeen tot lagere inschrijfkosten en ook reiskosten leidt. 
4 De afgelopen paar jaar heeft de club geen bijdrage hoeven leveren aan het toernooi, 
hetgeen voor een 'clubtoernooi' uitzonderlijk genoemd mag worden. Bij het tienjarig 
bestaan wordt het toemooi extra aangekleed, zodat een bijdrage prechtvaardigd is. 
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