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De Stichting Caissa organiseert het
l lde EIJGENBROODTOERNOOI
6 ronden Zwitsers o 24, 25 en 26 oktober 1997 te Amsterdam
'i.ä
�t
.
Alleen toegankelijk voor spelers met een lagere ELO-rating dan 2200
r
�
PROGRAMMA

CAISSA
NIEUWS

INSCHRIJVING

vrijdag 24 oktober
aanmelding

18.30 - 19.15 uur

Door overschrijving van f30,- op giro 272991

opening

19.15 - 19.30 uur

ten name van Stichting Caissa te Amsterdam

le ronde

19.30 - 23.30 uur

onder vermelding van speelsterkte (ELO

zaterdag 25 oktober

rating en/of klasse) en eventuele schaak

2e ronde

09.00 - 13.00 uur

vereniging. Telefonisch bij: Kees Sterrenburg

3e ronde

14.00 - 18.00 uur

(020) 638 49 67 of via Email bij Robbert van

4e ronde

19.30 - 23.30 uur

het Kaar Op dinsdagavond bij de schaak

zondag 26 oktober
09.00 - 13.00 uur

Se ronde
6e ronde

361
Vergadernummer

vereniging CAISSA, Van Ostadestraat 153,
Amsterdam

14.00 - 18.00 uur

prijsuitreiking 18.30 uur

SPEELLOKAAL
Deelnemers die bij inschrijving kenbaar ma
ken dat zij één van de eerste vier ronden ver

Hogere Zeevaartschool, Nieuwe Vaart 5-9,

hinderd zijn, krijgen die ronde een half punt.

Amsterdam (Centrum) Tel: (020) 624 2 1 69
(tijdens het toernooi). De school ligt 15 min.

PRUZEN

lopen vanaf es of is te bereiken met bus 22

le prijs

f 500,-

richting Indische buurt of bus 32 richting

2e

f 400,-

KNSM-eiland, uitstappen halte Kadijksplein

3e

f 300,-

4e

f 200,-

5e

f 100,-

6e

f 50,-

7e

f 50,-

Voor de ratinggrens geldt de rating van de lijst

8e

f 50,-

die door de KNSB in april is gepubliceerd.

RATING

Bij gelijk eindigen worden prijzen gedeeld.

De uitslagen worden doorgegeven aan de

Per deelnemer wordt slechts één prijs uitge

KNSB voor verwerking van de rating.

·1

keerd.

RATINGPRIJZEN
per categorie
Ie prijs

ROKEN

f 200,In de speelzalen gelden

2e

f 150,-

3e

f 100,-

rookbeperkingen. In de hal

4e

f 50,-

en de analysezaal mag ge

Het aantal categorieën hangt af van het aan
tal deelnemers.

rookt worden.
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Van Ostadestraat 153 Amsterdam
Tel.: 020 679 55 59

dinsdag 26 augustus

Clubavond: dinsdag

1Ode (laatste) ronde zomercompetitie

Voorzitter:

Frans Oranje
Oude Zijds Voorburgwal 109 C

De externe competitie... "".............""... "...... 18
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SLECHTS ZEVEN COMPETITIETEAMS?l9
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Pieter Allaart
Uilenstede 17-7
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et

zal 7 oktober a.s.
verschijnen
Sluiting kopij 30 september

dinsdag 2 september
Algemene Ledenvergadering Caissa

dinsdag 9 september
l ste ronde wintercompetitie '97/'98

1183 AA Amstelveen

dinsdag 16 september

Tel.: 020 645 62 35

2de ronde

Wedstrijdleider externe:

JopDekker

zaterdag 20 september

Oude Zijds Voorburgwal 268 E

VHS - Caissa l

1012 GLArnsterdam

Tel.: 020 620 42 22
Secretaris:

Jaap Spreeuw
Solostraat 43
1095 GV Am sterdam
Tel.: 020 663 90 94
Penningmeester:

Jaap Tanja
Bankastraat 24 hs

LSG 4 - Caissa 2
Amersfoort 2 - Caissa 3

dinsdag 23 september
3de ronde

dinsdag 30 september
4de ronde
sluiting kopy en 362

1094 EE Amsterdam

Tel.: 020 692 91 26

dinsdag 7 oktober

postgiro: 460 28 82 tnv SV Caissa Amsterdam

5de ronde

Materiaalbeheer:

Mirjam Klijnkramer
Holendrechtstraat 19 a

U kunt kopij (bij voorkeur in WP-formaat)

inleveren op de clubavond, of opsturen naar:
John Könst

Burg. Tellegenstraat 3 II
1073 KA Amsterdam Tel.: 020 6768702

Redactioneel

Caissanieuws is het clubblad van de

1078 TN Amsterdam

Tel.: 020 679 45 65
Redactie:

John Könst

14 oktober
6de ronde

18 oktober
Apeldoorn - Caissa 1

Recactiemedewerker:

Oegstgeest 2 - Caissa 2

Stefan Steerners

Grasmat - Caissa 3

Veel cijfermateriaal in deze editie van Caissa

nieuws. Tevens vindt u twee voorstellen (blz.
8 en 18) voor de aankomende algemene leden
vergadering van de club. Over het ene voor
stel heeft u al genoeg kunnen lezen in het
vorige nummer van Caissanieuws. Dit voor
stel ging over een n i e uw in te voeren
indelingsprogramma op TPR. Het andere
voorstel behelst de deelname van het aantal
teams in de externe competitie. Het bestuur
wil namelijk van acht teams terug naar zeven
teams. Het is niet dat het ledenaantal terug
loopt, maar omdat de wedstijdlijder bij som
mige teams té veel moet omzien naar inval
lers. Denk, praat en beslis mee over beide
voorstellen op 2 september a.s.
Op 24, 25 en 26 oktober a.s wordt alweer
het 11de Eijgenbroodtoernooi georganiseerd.
Voor de organisatie is het altijd weer aardig
te mogen constateren dat er veel Caisaleden
aan dit toernooi meedoen. Dus noteer alvast
deze data in uw agenda en geef u bijtijds op.
Voorts in dit nummer nog drie aardige arti
kelen van Sjoerd de Vos, Kees Sterrenburg
en Errit Petersma (blz. 9, 12 en 14). Het is
voor u prettig (trouwens ook voor de redac
tie) dat er ook nog een ander soort artikelen
in komt te staan.
Wat u

in dit nummer -trouwens 90k in het

vorige nummer mist- is de bijdrage van Prof.
Van Hulst. Laten we hopen dat hij weer de
inspiratie kan vinden om af en toe te doce
ren.
Een aangenaam seizoen 1997-1998.
John Könst

Internet:

E-Mailadres: john.konst@pi.net
2

http://home.pi.net/-konjohn/
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MUTATIES SV

Bezoekers Homepage

Agenda

CAISSA

Caissa op Internet

Algemene Ledenvergadering

Jaap Spreeuw

http://home.pi.net/-konjohn/

Caissa

20 juli 1997

Schaakvereniging·

Hartelijk welkom worden geheten:
Michel Cardena, Jacqueline Sieben
Bedankt hebben:
Peter de Casparis, Karel van der Weide, Mark
Kremer
Totaal aantal leden: 112.

Verslag
materiaalbeheer
Mirjam Klijnkramer
Het aankomend seizoen gaan we met drie
teams in de KNSB competitie spelen. Dat
betekent dat er nieuw materiaal aangeschaft
moet worden, zoals een uitslagenbord en
bordnummers. Dus welgewaardeerd lid Johan
van der Klauw is daarvoor al hard aan de slag.
De materiaalkast boven heeft waterschade
opgelopen. Water afkomstig van het dak van

,Am�::d:m �
Pageviews naar herkomst (14 augustus 1997)

1.

Nederland

2328

83.89%

2 september 1997

Rill, Piet Ruhe, Stefan Steemers, Joost van Stee
nis, Kees Sterrenburg, Jaap Tanja, Allaert Troost,
Hans Uiterwijk, Hans de Vilder, Sjoerd de Vos,
Karel van der Weide, T heo Weijers, Michaël
Wunnink, Jop Dekker (notulist)
Afwezig met bericht: Peter Koefoed, Jaap

1.

Opening

2.

Mededelingen

3.

Notulen jaarvergadering 1996

4.

Verslag wedstrijdleider intern

l.

Opening en mededelingen

5.

Verslag wedstrijdleider extern

2.

Notulen jaarvergadering 1995

6.

Verslag materiaalcommissaris

3.

Verslag wedstrijdleider intern

7.

Verslag secretaris

4.

Verslag wedstrijdleider extern

8.

Verslag penningmeester

5.

Verslag materiaalcommissaris

9.

Verslag kascontrolecommissie

6.

Verslag secretaris

2. V S Commercieel

79

2.85%

3. Verenigd Koninkrijk

57

2.05%

4. Duitsland

20

0.72%

5. Netwerk

17

0.61 %

6. België

15

0.54%

7. VS Onderwijs

13

0.47%

9. Costa Rica
10. Zweden
11. Spanje

9
7
5
4

0.32%
0.25%
0.18%
0.14%

Herkiesbaar zijn:

12. Frankrijk

3

0.11%

- Jaap Spreeuw, secretaris

8. Mexico

Petersma, Michiel Pos, Jeanne Potters, Gerard

Spreeuw
Behandelde Agenda:

10. Decharge penningmeester

7.

Verslag penningmeester

l l.

Begroting 1997-1998

8.

Verslag kascontrolecommissie

12.

Benoeming kascontrolecommissie

9.

Decharge penningmeester

13. Prijsuitreikingen seizoen 1996-1997

10.

Behandeling enquête

14. Voorstel deelname KNSB-SGA

11.

Begroting 1996-1997

competitie 1997-1998

12.

Benoeming kascontrolecommissie

Bestuursverkiezingen

13.

Prijsuitreikingen seizoen 1995-1996

14.

Voorstel deelname KNSB-/SGA-compe

15.

Bestuursverkiezingen Aftredend is: Piet

15.

- Frans Oranje, voorzitter

titie 1996-1997

wege een verstopte afvoerleiding. Veel

13. Canada

3

0.11%

- Jaap Tanja, penningmeester

Jonkman, penningmeester

nieuwe klokken zijn daardoor waardeloos

14. Griekenland

3

0.11%

- Pieter Allaart, wedstrijdleider intern

Herkiesbaar zijn: Pieter Allaart, wedstrijd

geworden. Alles zal nog goed bekeken moe

15. Australië

3

0.11%

- Jop Dekker, wedstrijdleider extern

16. Verenigde Staten

2

0.07%

leider intern

17. Hong Kong

2

Jop Dekker, wedstrijdleider extern

18. Luxemburg

2

0.07%
0.07%

- Mirjam Klijnkramer, materiaal-

ten worden en aan de verzekering worden
opgegeven.
Het bestuur is overeengekomen dat er aan
individuele leden geen materiaal meer wordt
uitgeleend. Het afgelopen seizoen zijn daar
vervelende toestanden door ontstaan. Alleen
aan clubs zijn we bereid om, voor onder an
dere toernooien, materiaal uit te lenen. Vra
gen hieromtrent zal ik mondeling toelichten.
Voor het lenen/huren van materiaal kan ie
dereen terecht bij de SGA.
Verder wil ik al onze leden vragen ook het
materiaal van onze verhuurder te respecteren
en niet op de tafels gaan zitten!
Een heel prettig aankomend seizoen.

19. Indonesië

2

0.07%

20. Israel

2

0.07%

21. Zwitserland
22. Estland

2

0.07%

1

0.04%

23. Uruguay

1

0.04%

24. Hongarije

1

0.04%

25. Denemarken

1

0.04%

26. Japan
IJsland

1
1

Italië

1

Zuid-Korea

1

0.04%
0.04%
0.04%
0.04%

1

0.04%

1
187

0.04%
6.74%

27.
28.
29.
30.

Finland

31. Argentinië
Onbekend

4

beheer

16.

Rondvraag

17. Sluiting

Jaap Spreeuw, secretaris
Kandidaten voor het bestuur:
Frans Oranje, voorzitter
Jaap Tanja, penningmeester

Notulen ALV, 3 september 1996

Mirjam Klijnkramer, materiaalbeheer

16. Rondvraag
17. Sluiting

Aanwezig: PieterAllaart, Josefien Bruijn, André
van Dinteren, Wan Fokkink, Jeroen Hoogen-

1. Opening en mededelingen

boom, Hajo Jolles, Piet Jonkman, Robbert van

Interim-voorzitter John Könst opent om 20.05

het Kaar, Henna van Keulen, Johan van der

uur de vergadering. Hij deelt mee dat na de ver

Klau w, Mirjam Kli j nkramer, John Könst,

gadering clubkampioen Karel van der Weide een

Wilbert de Kruiff, Steven Kuypers, Tony Lith,

simultaan zal geven en dat de aanwezigen op

Gabor Lörinczy, Jan Meijer, Menno Meijer, Leo

kosten van de club een consumptie mogen ge

Oomens, Frans Oranje, Elwin Osterwald, Errit

bruiken.

5
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2. Notulen jaarvergadering 1995
Geen op- of aanmerkingen.

3. Verslag wedstrijdleider intern
Geen op- of aanmerkingen.

19 augustus1997

13. Prijsuitreikingen seizoen 1995-1996
Errit Petersma reikt de prijzen uit: de snel
schaakwisselbeker aan Karel van der Weide, de
beker voor de zomerkampioen aan Jeanne
Potters, de Petersma-trofee voor André van
Dinteren en Daan Jansen. De enveloppen voor

4. Verslag wedstrijdleider extern

de derde en tweede plaats in de wintercompetitie

Geen op- of aanmerkingen.

zijn resp. voor de afwezige Addy Lont en Micha

5. Verslag materiaalcommissaris
Geen op- of aanmerkingen.

6. Verslag secretaris
Geen op- of aanmerkingen.

7. Verslag penningmeester
Geen op- of aanmerkingen.

8. Verslag kascontrolecommissie
Frans Oranje en Mark Ligtenstein (de laatste als
vervanger van Hans Dirks) hebben de boeken
gecontroleerd en in orde bevonden.

Leuw. En voor clubkampioen Karel van der
Weide is er de wisselbeker en een envelop.

'computerkosten' inhoudt. Deze is afgelopen
jaar op nul uitgekomen, maar wordt voor vol
gend jaar toch op f 100,- begroot. Voorzitter legt
uit dat dit vooral papier- en printkosten van de
wedstrijdleider intern zijn. De post is op nul uit
gekomen omdat Pieter Allaart alles op zijn werk
doet en niets declareert. Robbert van het Kaar
zegt dat de begrote f 100,- voor de zekerheid is
en begroten op nul wat ver zou gaan. Verder
geen op- of aanmerkingen. De begroting wordt
goedgekeurd.

12. Benoeming kascontrolecommissie
Jan Meijer en Kees Sterrenburg stellen zich be
schikbaar.

Met het voorstel om twee teams in de KNSB

Errit Petersma brengt in dat in het seizoen 1997-

1998 de KNSB-competitie wordt uitgebreid: het
aantal tweede klassen gaat van drie naar vier en

SGA-competitie. Petersma vraagt zich af hoe

en zes teams in de SOA-competitie te laten uit

veel teams uit de promotieklasse voor versterkte

komen gaat de vergadering akkoord. Jeroen

promotie in aanmerking zullen komen en hoe

Hoogenboom heeft kritiek op de wijze waarop

dat doorwerkt in de lagere klassen. Dit zal uit

de teams voor het komende seizoen worden sa

gezocht worden.

mengesteld, namelijk door het op het prikbord

Johan van der Klauw merkt op dat de borden en

prikken van de voorlopige samenstelling van de

stukken wel een schoonmaakbeurt kunnen ge

teams door de wedstrijdleider extern. Hij viridt

bruiken. Hij is bereid daar zelf ook aan mee te

dat hij bijvoorbeeld geïnformeerd had moeten

feit

dat

hij

werken.

Jeanne Potters merkt op dat Caissanieuws vroe
ger spannender was. Redacteur John Könst re
pliceert dat de inhoud van Caissanieuws afhan
kelijk is van de door de leden ingebrachte ko
pij.
Joost van Steenis vindt dat het 'geval-Potters'
(zij is uitgesloten van deelname aan de SGA
competitie en -toernooien wegens een geschil
met de SGA) op korte termijn uit de wereld moet
zijn. Mirjam Klijnkramer vertelt dat het bestuur
de SGA hieromtrent een voorstel heeft gedaan.
De SGA wilde niets aan de zaak doen en Jeanne
Potters is daarop afgemeld en nu een 'zwart lid'
van Caissa, met medeweten van de SGA. On
duidelijk blijft of een en ander primair een zaak
tussen Potters en de SGA of tussen Caissa en de
SGA betreft.

17. Sluiting

Om 21.15 uur sluit voorzitter Frans Oranje de
vergadering.

niet in het vierde

dat inderdaad niet iedereen benaderd is, maar
dat dat wel de bedoeling is. Er volgt een leven
dige discussie over het al of niet nieuw leven
inblazen van de plaatsingscommissie en de
eventuele verschillep. en overeenkomsten met
de huidige werkwijze. Tenslotte zegt Dekker toe
dat de voorlopige samenstelling van de teams
volgende keer in het vergadernummer zal wor

Het llde Eijgenbroodtoernooi
Kees Sterrenburg
Voor degenen die al wat langer bij onze club
zitten, is het inmiddels de gewoonste zaak van
de wereld: Het Eijgenbroodtoernooi, het jaar
lijks terugkerende toernooi van schaak
vereniging Caissa.
Een bijzonder toernooi. Want de ratinggrens

den opgenomen.

is bepaald op 2200. Dit om - laten we ze wat

15. Bestuursverkiezing

de deur te houden.

Robbert van het Kaar krijgt het woord en be
dankt aftredend penningmeester Piet Jonkman
voor het vele bestuurswerk dat hij heeft verricht.
Ook bedankt hij John Könst voor zijn interim

oneerbiedig de poenplayers noemen - buiten
De elfde aflevering vindt plaats op vrijdag

24, zaterdag 25 en zondag 26
oktober. De locatie is het-

uurtje extra slaap hetgeen de kans op een suc
cesvol toernooi groter
maakt.
Een bye is mogelijk in
de eerste 4 ronden. Het

i n s c h r i j f g e l d b e d r a agt
wederom

f 30,- p.p. De

eerste prijs is

f 500,-. En

natuurlijk zijn e r ook weer
ratingprijzen te verdienen.
Aan.ïlelden kan telefonisch
bij Kees Sterrenburg (020) 638 49 67 of via

voorzitterschap. De vergadering gaat akkoord

E-mail bij Robbert van het Kaar:

met Frans Oranje, Jaap Tanja en Mirjam

kaar @ jur.uva.nl.
En natuurlijk kan het ook op de club. Bij

Klijnkramer als nieuwe bestuursleden. De ove

John Könst, Errit Petersma, Robbert van het

rige leden van het bestuur blijven aan.

16. Rondvraag
De nieuwe voorzitter Frans Oranje behandelt

6

genbroodtoernooi organiseert.

Dit zal leiden tot versterkte promotie, ook in de

worden over het

Jeroen Hoogenboom vraagt zich af wat de post

met de schaakvereniging Caissa), die het Eij

titie 1996-1997

maar in het vijfde is gezet. JopDekker antwoordt

ll. Begroting 1996-1997

daarvoor heeft. Gesteld wordt dat dit een vraag
is voor de Stichting Caissa ( niet te verwarren

het aantal derde klassen gaat van zes naar acht.

9. Decharge penningmeester

Geen op- of aanmerkingen.

broodtoernooi, ondanks dat hij een te hoge rating

14. Voorstel deelname KNSB-/SGA-compe

De penningmeester wordt gedechargeerd.

10. Behandeling enquête

eerst een brief van Mark Kremer. Hij vraagt
daarin of hij toch mag meedoen aan het Eijgen

len met het terugzetten van
de klok in de nacht van 25 op

26 oktober. U 'krijgt' dus een

Kaar, Pieter Allaart en Kees Sterrenburg.
We rekenen weer o p een flinke Caissa op
komst.
7
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Voorstel voor de Algemene Ledenvergadering
Joost van Steenis
Hierbij stel

ik voor om het indelingssysteem

van de interne competitie te veranderen en
het aangepaste Keizer-systeem dat nu ge
bruikt wordt te vervangen door een nieuw
TPR-ELO-systeem,
Toelichting:
Voorstel voor een nieuw indelingssysteem
De interne competitie wordt ingedeeld vol
gens het Keizer-systeem. Ik stel voor over te
gaan op een nieuw systeem, het zogenaamde
TPR-ELO-systeem (je mag er ook een andere
naam voor bedenken).
Er is grote ontevredenheid over het Keizer
systeem. Dat blijkt uit de opmerkingen die ik
in de loop der tijd over het systeem gehoord
heb, maar nog meer uit alle veranderingen die
hebben plaats gevonden sinds de heer Keizer
zijn systeem introduceerde. Er bestaan tegen
woordig zeer veel versies die met niet al te
veel succes de onvolkomenheden van Keizer
proberen te verbeteren. Het oorspronkelijke
doel van Keizer dat iedereen zo veel moge
lijk speelt tegen een tegenstander met onge
veer dezelfde speelsterkte wordt vaak niet
gehaald.
De discussies enige jaren geleden op Caissa
rond de invoering van de herwaardering wa
ren er ook op gericht om Keizer te verbete
ren, in mijn ogen met weinig succes. Je kan
proberen een bestaand indelingssysteem aan
te passen om de grootste feilen af te zwakken
of je kan proberen een nieuw systeem te be
denken en daarmee van start te gaan. Het
voorstel om Keizer te vervangen door een
systeem gebaseerd op TPR en ELO sluit aan
bij deze laatste opmerking. Maar ........ niets
is ooit definitief. Er wordt voorgesteld om het
nieuwe systeem een jaar te proberen, in dat
8

len niet mee voor de interne competitie.

jaar te evalueren om dan pas definitief te be
sluiten. Het kan een doorbraak op indelings
gebied betekenen en een eind maken aan de
vele klachten en verzuchtingen over het Kei
zer-systeem.
Caissa is de juiste club om vernieuwingen
door te voeren omdat zij een vooraanstaande
club is in de KNSB, de menskracht heeft om
dit experiment goed te begeleiden (met be
hulp van de grote inzet van de programma
schrijver Vincent Steemers die ook het hui

Voor de volledigheid maak ik hierbij nog vier

3. De plaats op de ranglijst is alleen dan van

enigszins zijdelingse voorstellen en opmer

belang voor de indeling van de teams voor

kingen:

de externe competitie als de desbetreffende

l . De spelers die na 29 rondes de vier hoog

speler tenminste 16 rondes heeft meegedaan

ste plaatsen innemen (mits zij tenminste 19

met de interne competitie.

rondes gespeeld hebben) spelen in de laatste

4. Er wordt een begeleidingscommissie ge

drie rondes een onderlinge play-off competi

vormd die in de loop van het seizoen alle vra

tie. Dit voorstel heeft in feite niets te maken

gen over het nieuwe systeem, over de TPR

met het indelingssysteem en is een apart idee

en over de ELO, zal beantwoorden. In deze

tje. In ieder geval moet wel worden vastge

commissie nemen in ieder geval de interne

steld dat iemand tenminste twee derde deel

wedstrijdleider en ik zelf plaats.

van de

dige Keizer-programma bewerkt heeft), en
een goed lopende interne competitie.
Ik heb het systeem uitgetest en het is me uit

rondes gespeeld moet hebben om

kampioen te kunnen worden maar dat lijkt me

Ik verwacht een mooi intern seizoen aan de

vanzelfsprekend.

hand van het nieuwe indelingssysteem.

2. Wedstrijden voor de externe competitie tel-

stekend bevallen. Het is overzichtelijk, ieder
een krijgt tegenstanders van ongeveer de
zelfde sterkte terwijl uitschieters naar boven

EN TOCH ZIJN WE
BETER

en beneden zeer goed mogelijk blijven.
Ik ben het een beetje met Leo Oomens eens
dat het systeem weinig verschil maakt voor

Sjoerd de Vos

mensen die vaak komen maar ik vind het no
dig dat leden die om de een of andere reden

Jaren geleden speelde ik voor het vierde van

weinig komen er toch van verzekerd moeten

Caissa. Een leuk team, met mensen die hun

zijn dat zij op een plezierig niveau kunnen

jeugd al lang achter zich hadden gelaten, en

spelen.

met wie je tenminste een fatsoenlijk gesprek

De kritiek van Hans de V ilder dat het sys

kon voeren. Aardige mensen, zoals Ed Leuw,

teem de ELO-terrell{ in de hand werkt, dat

Stefan Steemers, Jeroen Hoogenboom, Peter

mensen nog meer gaan kijken naar en spelen
aan de hand van hun ELO of TPR, verwerp
ik. Omdat de leden wekelijks met wisselende
ELO ofTPR geconfronteerd worden gaan ze
beter de waarde van een ratinggetal begrij
pen en inZien dat zo'n getal relatief is. De ene
keer is men 1600, de volgende 1650 terwijl
men toch dezelfde persoon is gebleven.
Ik denk dat andere argumenten zo voldoende
naar voren zijn gebracht in vorige nummers
van Caissanieuws om op de Jaarlijkse Leden
vergadering een goede discussie te hebben en
om te besluiten ten gunste van het experiment
om voor het seizoen 1997-1998 de interne
competitie in te delen volgens het nieuwe
TPR-ELO-systeem.

de Casparis, Pim Zonjee, Bert Wijchgel,
"

Sjoerd de Vos; ach, jullie kennen dat soort
mensen wel.
We waren ingedeeld in de tweede klasse van
de SGA. En elk seizoen verliep op dezelfde
wijze. Aan het begin wisten we zeker dat we
kampioen zouden worden, na drie ronden
stonden we ook bovenaan, maar aan het eind
van het seizoen bleken we wonderlijk genoeg
toch weer tweede te zijn.
Daarna kwam ik enige jaren uit voor PSV
uit Putten, maar ik volgde de verrichtingen
van het team trouw. En zoals verwacht mocht
worden maakte mijn meespelen niets uit. Ook
zonder mij leek het team steeds op de eerste
plaats af te stevenen, maar werd de promotie

uiteindelijk elke keer net gemist.
Dat werd het bestuur van Caissa kennelijk
te gortig. Daar moesten maar eens maatrege
len genomen worden. Zonder overleg werd
twee jaar geleden besloten het gehele vierde
team terug te zetten naar het vijfde. Het vierde
team werd gevuld met jeugdige, volgens het
bestuur veelbelovende, maar in werkelijkheid
vrij onbetrouwbare spelers. Die zouden de ge
wenste promotie naar de eerste klasse wel
eens voor elkaar brengen. Dat was natuurlijk
een misser van de eerste orde. Het nieuwe
vierde werd helemaal geen kampioen. Ook
het nieuwe vijfde niet, maar dat kan na de
beledigende en demoraliserende actie van het
bestuur geen verrassing genoemd worden; het
was eigenlijk al wonderbaarlijk dat de meeste
spelers nog mee wilden doen, en dat het team
opnieuw in de top wist te eindigen.
Aan het begin van het afgelopen seizoen
werd opnieuw ingegrepen. Het vierde werd
versterkt met een speler uit het eerste. Ja, wat
een kunst, zo kunnen wij het ook. Met Robbert
van het Kaar erbij zou het vroegere vierde al
jaren geleden kampioen zijn geworden. Maar
goed, het bestuur zal wel roepen dat het een
verstandige beslissing was. Immers, het
vierde is inderdaad kampioen geworden, ter9
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wijl het vijfde, jullie raden het al, weer eens

Zijn artikelen in het Caissablad zijn echt

tweede werd. Maar schijn bedriegt, en ik kom

prachtig. Met zijn fantasievolle opstellingen

tot een heel andere conclusie. Dat zal ik jul

verrast hij de tegenpartij regelmatig. En zijn

lie nu eens. even duidelijk uitleggen.
Het vierde is inderdaad kampioen geworden.

inspirerende opmerkingen tijdens de partijen

Maar vraag niet hoe. Het komt alleen maar

Soms is er wel eens de klacht dat hij te wei

omdat ze de meeste matchpunten hebben ge

nig vertrouwen uitspreekt in de spelers van

haald. Als je naar bordpunten kijkt, dan zijn

het vijfde, maar dat zijn slechts de meester

ze slechts tweede geworden, met liefst 3Yz

zetten van de topco_ach die daarmee zijn team

bordpunt achterstand . Het vijfde daarentegen

op scherp zet. Kortom, Jeroen is voor het

komt matchpunten tekort, maar heeft over

vijfde onmisbaar. En juist bij die onderlinge

tuigend de meeste bordpunten in zijn klasse

wedstrijd bleek kort voor het begin dat hij niet

gehaald, 2 meer dan de grootste belager. Het

aanwezig kon zijn. Dat knakte het team. Dat

vijfde is dus het slachtoffer geworden van de

leverde twee remises op, die anders ongetwij

absurde regel dat in de Nederlandse schaak

feld overwinningen waren geweest, en vier

competitie beslissingen worden genomen op

nederlagen, die onder normale omstandighe

hebben al voor heel wat extra punten gezorgd.

basis van matchpunten in plaats van op bord

den remises waren geworden. Een 4-2 uitslag

punten, terwijl het vierde daarvan schaamte

in het voordeel van het vijfde zou dan ook

weer tot het vierde te maken.

van de actiegroep, Sjoerd de Vos. Daarvoor

En jullie, die dit allemaal hebben gelezen,

in ruil krijg je een foto van de leden van wat

lekker achterover in je luie stoel, zo af en toe

nu nog het vijfde maar binnenkort weer het

instemmend knikkend, met een pilsje in je ene

vierde is, waar zij allen persoonlijk hun hand

hand en een stukje kaas in je andere vuist; zo

tekening op hebben gezet. Wees er snel bij,

gemakkelijk kom je er niet vanaf. Op jullie

want de voorraad foto's is beperkt.

rust een grote verantwoordelijkheid. Sluit je

Ik heb de andere leden van het team niet

aan bij het actiecomité 'MAAK VAN HET

geraadpleegd voor ik met deze actie ben be

VIJFDE HET VIERDE'. Samen kunnen we

gonnen, maar ik ken ze goed genoeg om te

de zaak recht zetten. Financiële bijdragen

weten dat ze er volledig achterstaan. Mede

worden zeer op prijs gesteld, want actie voe

namens hen besluit ik dan ook met de vol

ren kost geld. Minimaal honderd gulden, en

gende uitroep: we rekenen op jullie.

graag contant betalen aan de penningmeester

Zomercompetitie na ronde 8
Pl.

Nr.

Speler

Zomerpunten

Wrd

1

23

C. O'Mahony

414

36

tuurlijk dat ik wat overdrijf, en ach, daar heb-

21

S. Kuypers

421

36

kampioenschap, dan vallen de beslissingen,

_
ben jullie wel een beetje gelijk in, ik draaf

2
3

1

J. van der Klauw

444

36

zoals in beschaafde samenlevingen ook mag

wat door, ik zal een stapje terug doen, oké, 4-

4

48

A. Nusink

446

worden verwacht, altijd op bordpunten, maar

2 is wat veel, maar 3Yi-2Y2 voor het vijfde

5

5

J. Sieben

452

loos heeft geprofiteerd. Als het gaat om de
schaakolympiade of het Europees landen

normaal zijn geweest. Nu denken jullie na

in Nederland moeten we natuurlijk weer ei

zou het toch wel zijn geworden, dat lijkt me

genwijs zijn. Volgens de wereld en Europa is

een redelijk compromis, daarover kunnen we

het vijfde gepromoveerd, en het vierde niet.

het wel eens zijn.

Het zou me trouwens niet verbazen als zou

Het is duidelijk. Het vijfde is beter dan het

blijken dat Nederlandse regels ook ongeldig

vierde. Ik hoop dan ook dat het bestuur zijn

zijn; ze zijn vast niet aangemeld bij de Euro

vergissing van twee jaar geleden zal inzien,

pese commissie. En oh ja, voor alle duide

en alsnog recht zal laten geschieden. Het

lijkheid: het vijfde heeft ook meer bordpunten

vijfde moet komend seizoen weer het vierde

gehaald dan het vierde, een krachtige 32Yi

worden, en in de eerste klasse spelen, einde

tegen een schamele 32. Er is geen andere con

lijk de klasse waarin het team al jaren thuis

clusie mogelijk: het vijfde heeft veel meer

hoort. We.zullen daar komend jaar voor pro

recht op promotie dan het vierde.

motie naar de promotieklasse strijden, al is

En dan was er nog de wedstrijd tussen het

Da Piero's schaakprobleem

niet uitgesloten dat we op het nippertje met

vierde en het vijfde, op de avond van de in

de tweede plaats genoegen moeten nemen.

terne externe ronde. Die werd door het vierde

Het vierde moet het vijfde worden, en weer

met 5-1 gewonnen. Nu hoor ik jullie al zeg

in de tweede klas spelen. Als ze werkelijk zo

gen: dan is het vierde zeker toch beter. Maar

goed zijn als ze zeggen, laat ze dan dit jaar

denk nou voortaan wel even na voor je zoiets

maar eens echt kampioen worden. Maar laat

zegt.Iedereen die het vijfde de afgelopen ja

ze zich voorlopig respectvol en onderdanig

ren heeft gevolgd, weet dat het team vooral

ten opzichte van ons opstellen.

tot grote hoogte stijgt onder de bezielende

Bestuur, krijg uw verstand terug, en neem

leiding van teamleider Jeroen Hoogenboom.

de onvermijdlijke beslissing om het vijfde

10

37
37

Wit geeft mat in twee zetten.

Da Piero: Diverse dagmenu's, 46 zitplaatsen, keuken 7 dagen per week
open van 17.00 - 22.30 uur, Van Woustraat 69, (020) 664 74 29.
11
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Nullen
Kees Sterrenburg
Winst is winst en verlies is verlies. Daar valt
weinig op af te dingen. Maar er zijn veel ver
schillende manieren om te verliezen, veel
verschillende nullen zal ik maar zeggen. En
daar wilde ik het eens even met u over heb
ben.
Zo heb je bijvoorbeeld de tijdnoodnul. Er
zijn schakers op onze club - ik zal hun namen
niet noemen - waarbij je al bij voorbaat het
ergste vreest.
Vijftien overbekende zetten gespeeld en nog
vijf minuten op de klok voor de resterende
vijfentwintig. Kijk maar niet, meestal wordt
dat een nul: een tijdnoodnul.
Je hebt ook slaapnullen. Er is een categorie
schakers, zelf behoor ik daar ook toe, die de
eerste tien zetten zitten te slapen achter hun
bord.
Niet letterlijk natuurlijk, maar de gedach
ten verblijven nog elders.
Ze moeten bruusk wakker geschud worden,
bijvoorbeeld omdat ze een pion verliezen of
onder de voet dreigen te worden gelopen.
Vaak is het dan al te laat en kan er een slaap
nul genoteerd worden.
Dan zijn er de pizzanullen. Een aantal le
den van Caissa - ook wel de pizzamaffia ge
noemd - eet voorafgaand aan de clubavond
altijd bij Italiaans restaurant Da Piero.
Als het nou bij eten bleef, dan was er wei
nig aan de hand, hoewel je ook van eten suf
kunt worden. Er wordt echter ook een goed
glas bij gedronken.
En omdat geen van de aanwezigen meer de
verplichting heeft om vroegtijdig op de club
te zijn, wordt na het eten veelal een digestief
genuttigd.
Twee om precies te zijn, want de tweede is
altijd van de zaak.
Let op de scores van de pizzamaffia en hun
plaats op de ranglijst en onderken de pizza12
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Die werkt omgekeerd evenredig aan de

zoals u weet 'een zucht geeft lucht aan een

Een nul van een heel andere orde is de

ratingnul. De speler met de hogere rating

hart met smart'), en besluit een biertje te ne

damesnul. Robert Kikkert heeft er nog niet

denkt al snel bij zichzelf: kat in het bakkie en

men.

zo lang geleden uitgebreid bij stilgestaan in

moet vervolgens alle zeilen bijzetten om in

Dodelijk is dat, tenzij u een dame voorstaat,

Caissanieuws: tegen vrouwen schaken.

opperste tijdnood met een schwindel alsnog

maar dan is het nog niet aan te raden. Zelden

te winnen.

komen biertjes zo hard aan als dan.

nul.

Je hebt een hele hoop mannen die dichtklap
pen zodra er geen ongewassen, zweterig

Uiteindelijk eindigt de persoon met de

Verdwaast neemt u weer achter het bord

masculien gedrocht tegenover hen komt zit

rating van 1 600 in de onderste regionen. En

plaats, begrijpt vervolgens niets meer van de

ten, maar een fris ruikende vrouw.

die met 2200 wint het toernooi. Ach, hoe an

stelling en maakt pardoes een enorme blun

ders zou het lopen als er geen ratings beston

der. Hoe vaak me dat niet is overkomen.

Als deze vrouw er bovendien nog eens aan
trekkelijk uitziet, is het helemaal met hen ge
beurd. Ik las het artikel van Robert en moest
meteen denken aan een partij die ik 15 jaar
geleden speelde tegen een van de aantrekke

'l
J

'

'

lijke zusters Cameron. Dat werd dus een

den.

Zo zijn er nog tal van soorten nullen. Wat

Maar we zijn er nog niet, want er bestaat
ook nog zoiets als de tijdcontrolenul, niet te
verwarren met de tijdnoodnul.

ik er eigenlijk mee wil zeggen, is dat een nul
zelden een schaaknul is.
Vrijwel altijd geven andere dan objectief

Stel, u speelt een spannende partij met we

waarneembare zaken de doorslag in een

derzijdse kansen. U en uw tegenstander heb

schaakpartij. En dat is wat ons spel zo inte

Iets soortgelijks speelt zich af - het zal al

ben allebei de volle bedenktijd verbruikt.

ressant en de computer zo vervelend maakt.

lemaal wel tussen de oren zitten - als volwas

Uren hebt u achter het bord gekluisterd geze

sen spelers het op moeten nemen tegen een

ten. U staat op, slaakt een diepe zucht ( want

(Wordt wellicht vervolgd.)

Verslag van de

voorjaarsgedelegeerdenvergadering gehou

damesnul.

piepjong talentje. Zo'n blaag van 1 1 . D�
komen de blaagnullen vandaan. Als volwas
sene mag je daar niet van verliezen. Want je
verliest niet alleen van het jochie dat net over
het bord kan kijken.
Je verliest van alle toeschouwers. En dat zijn

secretaris

er vaak heel veel.
Nu we toch met de psychologische kant van
maar over op de ratingnul.

met een rating van 1 600 neemt het op tegen
iemand van 2200. En wat gebeurt er dan alleen in de
eerste ronde hoor - de speler met de laagste
rating dreigt regelrecht op winst af te
stevenen. Helaas gebeurt dit bijna nooit.
Waarschijnlijk vanwege het respect dat de
minder goede speler voor z'n tegenstander
heeft.
Of omdat die maar niet kan geloven dat hij
zal winnen. Dat is de ratingnul of de over
schattingsnul.
Er bestaat ook zoiets als de onderschattings
nul, de hoogmoednul zal ik maar zeggen.

bestuur bezocht. Verder werden er door ons
weer 5 bestuursvergaderingen gehouden.

Na een paar achtereenvolgende seizoenen

Je komt het vaak tegen in open toernooien
en dan vooral in de eerste ronde. Een speler

den. Beide werden door een delegatie van ons

Jaap Spreeuw

de schaaksport bezig zijn, gaan we meteen

î
J

)

najaars-gedelegeerdenvergadering - weer een

van, per saldo, teruglopende ledenaantallen,
lijkt er een kentering op te treden. Was het

Ik wens allen een plezierig seizoen 1 997/ 1 998
toe.

aantal leden aan het einde van 1996/97 1 1 1
(in mijn verslag van vorig jaar 'stond foutief
l lO vermeld) nu het slot van dit seizoen na
dert zitten we op 1 1 2 leden. Ik stel met na
druk "lijkt", want vorig jaar was de peilings
datum 8 augustus, en nu is deze 21 juli GL
dus). Helemaal zuiver is de vergelijking dus
niet. In het afgelopen seizoen hebben zich 27
leden aangemeld en werden er 26 bij de SGA
afgemeld als lid van onze club.
In tegenstelling tot vorig seizoen werd er door
de SGA in 1996/97

- naast de gebruikelijke
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De orang-oetang
Errit Petersma
De deelnemers aan het internationale super
toernooi in 1 924 te New York werden door
de organisatie in de gelegenheid gesteld aan
excursies deel te nemen. Een van de uitstap
jes bracht de schakers naar de dierentuin in
de Bronx. Dat bezoek werd beroemd - de in
siders zullen het zich herinneren - door een
langdurige gedachtewisseling tussen de
orang-oetang Susanne en Tartakower. Omdat
Tartakower zijn volgende partij met de toen
tertijd extravagante zet 1. b2-b4 opende, een
charmante ode aan Susanne, werd deze zet
aanleiding de opening tot de orang-oetang te
bestempelen. Schamper en altijd met zo'n
misselijk grijnsje op het gelaat wordt de ope
ning door de vijand tot op de dag van van
daag zo genoemd. Tartakowers partij, tegen
Maróczy, eindigde na 54 zetten in remise.
De partij kreeg in de gehele schaakwereld
bekendheid. Tartakower zelf zou hebben be
weerd dat l. b2-b4 eigenlijk als een grappig
experiment was bedoeld. Andere openings
zetten dan l. e2-e4 en 1. d2-d4 golden in die
tijd als bizar. Aljechin analyseerde de partij
heel serieus en beweerde dat wit op de 47ste
zet de winst had gemist. Het toernooi werd
overigens met 1� punt voorsprong gewon
nen door Lasker, tweede werd Capablanca en
derde Aljechin.
Weliswaar was de zet b2-b4 eerder gepro
beerd, maar nooit als openingszet. Beroemd
heden speelden hem al voor 1 924 als tweede
of derde zet. Aljechin-Drewitt (Portsmouth,
1923; door Aljechin na 22 zetten gewonnen):
1. Pf3, d5 2. b4, e6 3. Lb2. Nimzowitsch-Réti
(Karlsbad, 1923; na 90 zetten remise): 1. Pf3,
Pf6 2. c4, g6 3. b4 (dezelfde openingszetten
als Réti-Capablanca in de door Réti gewon
nen

partij in

New York). De zet dook later

regelmatig weer op, bijvoorbeeld bij Spasski
Smyslov (stedenmatch Leningrad-Moskou,

1960; na 29 zetten remise): 1. b4, Pf6 2. Lb2,
e6 3. b5.
Waarom speelt iemand 1. b2-b4? (Het vraag
teken staat achter de zet, omdat het hier na

Indisch), zodat de keuze vaak tijdrovend is.
Een derde voordeel is de laatdunkendheid.
Van de minachting op het gezicht van de te
genstander - 'Zo open je niet.' - kan ik nog
altijd genieten.

open kaart: om de (openingen)theorie te ver
aan deze beginzet zijn gewijd. Het aantal van
belang zijnde partijen is beperkt. De varian
ten zijn overzichtelijk en niet al te moeilijk.
Bovendien verrast 1. b2-b4 de tegenstan

Over mijn eerste jaar als penningmeester valt

Verslag Wedstrijdleider

niet zo verschrikkelijk veel spectaculairs te

Interne

lukkig niet is gedaald en vanwege een heuse

Pieter Allaart

der bijna altijd. Wanneer is het bij mij begon
nen? V ijftien jaar geleden, in de vierde ronde

Kampioen van het afgelopen seizoen werd

van het Persoonlijk Kampioenschap van

Aran Köhler.

Amsterdam, verloor ik in 50 zetten van ie

Bij het snelschaken moest hij de eer nog aan

mand die met 1. b2-b4 opende. Ik ervoer die

Karel van de Weide laten, maar in de regu

nederlaag als een lichte blamage. Twee we

liere competitie bleef hij deze aan het einde

ken later kocht ik Die Eröffnung 1. b2-b4,

nipt voor; een overtuigende plusremise in het

geschreven door Sokolsky en uit het Russisch

onderlinge duel in de laatste ronde was daar

in het Duits vertaald. Ik bestudeerde dat boek

door voldoende voor de titel.

in de zomer van 1 982. Het daaropvolgende
seizoen ging ik op dinsdagavond met de

De voorbije competitie was misschien wel de

Sokolsky Opening, zoals ze allerwegen offi

laatste die volgens het Keizer-systeem werd

cieel wordt aangeduid, experimenteren. De

gespeeld. Als het voorstel van Joost van Stee

eerste partij, een buitengewoon matige partij

nis en Jeroen Hoogenboom op de Leden

tegen een gelijkwaardige tegenstander, werd

vergadering door de leden wordt goedge

remise. Ik kan mij nog goed herinneren dat

keurd, kunnen we het komend seizoen een

het potje tamelijk veel bekijks kreeg, club

nieuw competitiesysteem verwachten, waar

genoten die mijn notatieformulier bestudeer

bij de plaats op de ranglijst bepaald wordt

den en hun wenkbrauwen fronsten. Een week

door ELO en TPR. In dat geval gaan we een

later won ik van een beslist sterkere speler.

spannend jaar tegemoet, want eTu.: nieuw sys

De derde. partij verloor ik door een blunder

teem, hoe zorgvuldig ook gebracht, heeft on

op de 19de zet. De balans na zes weken was

voorziene bij-effecten. En pas na 32 ronden

in evenwicht.

zullen we de balans opmaken, want midden

Hoewel de verrassing bij de meeste van
mijn tegenstanders is verdwenen, speel ik de

Penningmeester
Jaap Tanja

tuurlijk een vragende zin betreft.) Ik speel
mijden. Er bestaan slechts enkele boeken die

Bericht van de

vertellen. Omdat het aantal Caissa-leden ge
adverteerder in Caissanieuws ben ik keurig
binnen de begroting gebleven. Mede dankzij
de deskundige hulp van de voormalige pen
ningmeester Piet Jonkman zijn alle cijfertjes
keurig onder elkaar terecht gekomen en is er
een heuse begroting voor het seizoen 1 997/
1998 uitgerold. Iedereen kan zien dat ik niet
(helaas, helaas) met de centjes van de club
naar de beurs ben geweest. De begroting voor
volgend jaar telt

-

ik geef het maar bij voor

baat toe - één zwak punt: een negatief saldo
van een kleine f 1 500,00. Maar om nu al bij
mijn eerste eigen begroting de contributie te
moeten verhogen is ook weer zo wat.
Tenslotte nog een kleine waarschuwing: de
leden die hun contributie over het afgelopen
seizoen nog niet hebben voldaan, moeten dat
doen voor de nieuwe wintercompetitie begint.

in het seizoen weer op het oude systeem over
stappen is niet mogelijk.

zet nog steeds, bij voorkeur tegen nieuwe
opponenten. Een tweede voordeel van de zet

Wat de komende competitie ook brengen

is namelijk het aangename feit dat de zwart

moge, Keizer of TPR, in elk geval wens ik

speler stante pede in gepeins vervalt. Regel

iedereen een plezierig en succesvol seizoen

matig heb ik na tien zetten een voorsprong in

1997/1 998.

bedenktijd van een half uur. Zwart kan als
antwoord op 1. b2-b4 uit diverse systemen
putten (Hollands, Dame-Indisch, Konings15
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Begroting 1996/97, Jaarrekening 1996/97 en
begroting 1997/98 van de schaakvereniging
Caissa per 31/07/97
Jaap Tanja
Begr. 96/97

Baten
Contributie
Rente
Donaties
Verkoop boekjes
Nieuw materiaal
Diversen
Negatief saldo

15.500,00

f
f
f
f
f
f

200,00
50,00
1 0,00

1 5.764,50

f

24,00

f
f
f
f

50,00

f

141,23

f

0,00

f

250,00

220,00

668,00 (a)

1 .370,00

f
f

f

17.380,00

f

Begr. 96/97

f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f

4.430,00
1 .700,00
6.000,00
100,00
1 .000,00
1 00,00
1.800,00
600,00
300,00
50,00
50,00
300,00
500,00

f
f
f

350,00

f

1 7.380,00

100,00
0,00

Begr. 97/98

f
f

f

Lasten

Zaalhuur
Caissanieuws
Contributie S.G.A.
Computerkosten
Aanschaffingen
Porti
Vervoerskosten
Bestuurskosten
K.N.S.B.
Reparatie materiaal
Diversen
Eijgenbroodtoemooi
Prijzen
Afschrijving
materiaal
Dubieuze debiteuren
Positief saldo

Jaarrek. 96/97

10,00
0 ,00
300,00

1 7. 1 97,99

f

4.474,00

f
f
f
f
f
f

0,00

f
f
f

100,00

f
f

f
f

f

150,00

330,26

Jaarrek. 96/97

f

15.000,00

1.612,97
6.015,00
1 . 107,50 (d)
89,55
1.455,62
843,92 (f)
330,43
0,00
9,00
300,00
490,00
350,00

1.470,00 (b)
17.030,00

Begr. 97/98

f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f

4.780,00 (c)

350,00

17.030,00

f

0,00

f
f
f

f

17.197,99

f

f
f

120,00

Noten:
a) De post diverse inkomsten is wat fors uitgevallen. Dit komt omdat er klokken zijn uitge
leend aan het Donner-Memorial en pizzeria Da Piero in elk nummer van Caissanieuws een
advertententie plaatst.
b) Het is wel een begroting met een flink negatief saldo. Dit komt door twee kostenstijgingen:
de zaalhuur gaat met 3% omhoog en de KNSB-kosten + vervoerskosten stijgen fors. Als het
aantal clubleden niet stijgt en er worden geen andere bronnen van inkomsten aangeboord, zal
de contributie over een jaar omhoog moeten.
c) De zaalhuur gaat komend seizoen met 3% omhoog. Daarnaast is extra geld gereserveerd
om op zaterdag (onverhoopt) ook de bovenzaal te huren als onze 3 KNSB-teams en hun
tegenstanders niet in de benedenzaal passen. Liever niet natuurlijk; dan is er alvast een mooie
meevaller in de begroting ingebouwd.
d) Er zijn dit jaar 20 nieuwe klokken aangeschaft.
e) Omdat er volgend jaar drie teams in de KNSB-competitie spelen, zullen de vervoerskosten
en kosten voor de K.N.S.B. in het komend seizoen fors toenemen. Het afgelopen jaar is er
aan vervoerskosten + KNSB-kosten f 178 1 ,- uitgeven (f 1.455,62 + f 330,43). Dit jaar heb
ik (voor drie teams) deze twee posten tesamen op f 2.300,- begroot.
f) De post bestuurskosten is wat hoog uitgevallen vanwege eenmalige uitgaven die niet begroot
waren (bijdrage bingo Oranjekerk, aanschaf nieuw kasboek, kadobon aftredende penning
meester, e.d).

Balans schaakvereniging Caissa

1.700,00
6.000,00
100,00
100,00
100,00
2.000,00 (e)

Materiaal
Giro
Plusrekening
Vorderingen

31107/1 996

29/07/ 1 997

Activa

Activa

f
f
f
f

600,00
300,00 (e)

3.769,00
2.065,49
1.843,39
1.062,50

Materiaal
Giro
Plusrekening
Vorderingen

f
f
f
f

---

f

4. 196,00
1 .899,76
2.479,86
775,00
----·----

8. 767,38

f

9.350,62

Crediteuren
f
Reservering dubieuze
debiteuren
f
Eigen vermogen
f

0,00

50,00
50,00
300,00
500,00

100,00
0,00

3 1 /0711 996

29/07/ 1 997

Passiva

Passiva

Crediteuren
f
Reservering dubieuze
debiteuren
f
Eigen vermogen
f

80,00
695,00
7.992,38
------

f

8.767,38

465,00
8.885,62
------

f

9.350,62
17
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De externe competitie
]op Dekker
Het afgelopen externe seizoen viel niet tegen.
Het vierde werd kampioen en verdiende een
klok, het derde promoveerde op grond van
zijn tweede plaats naar de KNSB en geen
enkel team degradeerde. Er had zelfs nog
meer ingezeten, want het eerste, het tweede
en het vijfde eindigden als tweede in hun
poule.
De cupteams was een kort leven bescho
ren: beide waren na twee rondes uitgebekerd.
Het grootste probleem was dat vooral het
zesde en het zevende te kampen hadden met
chronische onderbezetting. Dit betekende dat
er voor elke wedstrij d invallers moesten wor
den gevonden. Het betekende ook dat er
gemor was bij de vaste spelers en er geen
echte teamgeest kon ontstaan.
Komend seizoen gaan we het dus met een
team minder proberen.

De teams
Het eerste had van teamleider Errit Petersma
de opdracht terug te promoveren naar de eer
ste klasse van de KNSB. Maar vooral de
staart, waar je het toch van moet hebben,
kwam te langzaam op gang. Wel was tot en
met de laatste ronde het behalen van een
promotieplaats als 'beste tweede' mogelijk.
Maar de laatste wedstrijd tegen kampioen
Lewenborg maakte een voorlopig einde aan
de aspiraties. Volgend jaar dan maar?
Topscorer: Jaap Spreeuw met 7 uit 9.
Het tweede werd door aanjager Robert
Kikkert tot grote daden opgezweept. Lange
tijd lag het kampioenschap voor het grijpen.
Van de uiteindelijke kampioen Tal werd een
voudig gewonnen. Helaas werd er tegen
zwakker geachte broeders misgekleund.
Vooral de staart (alweer!) ging hierbij niet
vrijuit. Volgend seizoen moet een versterkt
tweede in staat zijn om voor het kampioen18

schap te spelen. Topscorer: Robert Kikkert
met 71h uit 9.
Het derde was de grote verrassing. Het
mocht eigenlijk niet promoveren, omdat drie
teams in de dure KNSB wat veel van het
goede zou zijn. Het kon eigenlijk ook niet
promoveren, omdat het te weinig samenhang
vertoonde. Er was niet eens een echte team
leider, hoewel Joost van Steenis deze taak in
de loop van het jaar op zich nam. Maar zie!
Met opmerkelijk weinig bordpunten en het
nodige geluk werd het derde tweede in de
promotieklasse. Volgend jaar moet dit team

te noemen was. De overwinning in Tuindorp
smaakte naar meer, maar er kwam niet meer.
Volgend seizoen wordt dit weer een echt team.

met 3 uit 4 en John Könst met 3 uit 5.
Het achtste, onder leiding van Peter van
der Werf, ging er iedere wedstrijd weer vol

Topscorers: Hans Uiterwijk met 4 uit 6 en,

tegenaan en dat leverde steeds spannende

van de invallers, Leo Oomens met 2Y2 uit 3.

duels op. Zo was het gelijkspel tegen ASSV,

Met het zevende ging het heel behoor

met bijvoorbeeld de geniale eindspel

lijk, al moest teamleider Leo Oomens steeds

behandeling van kopman Eric van Tuijl, een

weer op zoek naar invallers. Het altijd lastige
Almere werd met 6-2 de das omgedaan en

lust voor het oog. Helaas kan het achtste niet
blijven bestaan. De spelers zullen het in de

van het oppermachtige Gambit werden toch

derde klasse moeilijk krijgen. Topscorers:

mooi twee bordpunten afgesnoept. Volgend

Jaap Tanja met 3 uit 4 en Maurice Aué met

jaar mag de harde kern het een klasse hoger

41h uit 7.

gaan zoeken. Topscorers: Harry Cornelissen

zich in de KNSB zien te handhaven.
Topscorers: Martin Niewenhuis met 31h uit 4
en, van de twee ( !) spelers die alle zeven wed
strijden meededen, Pieter Allaart met 4 uit 7.
Eindelijk was het dan zover voor het

vierde. Een kanon op het eerste bord bleek

we wellicht op de jaarlijkse ledenvergadering

SLECHTS ZEVEN
COMPETITIE

het juiste recept voor het kampioenschap ïn

TEAMS?

de tweede klasse. Dit kanon bezorgde het

Joost van Steenis

team, onder leiding van Nils de Rijk en André
Bach, behalve punten een haast magische
kracht. Toch waren de resultaten soms mini
maal. Er werd zelfs gefluisterd dat het vierde
zonder kanon tegen degradatie had moeten
vechten. Hoe dan ook, volgend jaar kan het
vierde in de eerste klasse aan de slag.
Topscorer: Micha Leuw met 51h uit 6.

over kunnen praten waardoor het schaak
aanbod aan de leden vergroot wordt.
1 . Het opzetten van een aparte competitie (op

K.0.-manier) waarbij de partijen op andere
tijden dan op de clubavond worden gespeeld,
bijvoorbeeld in een van de schaakcafé's. Met

Enige jaren geleden had Caissa negen teams

een prijs voor de winnaar maar ook een prijs

in de regionale en landelijke competitie,

voor de spectaculairste (en dus niet de beste)

daarna zakte het af naar acht en dit jaar wor

partij per ronde, die daarna natuurlijk ver

den slechts zeven teams ingeschreven.

schijnt in het clubblad.

Daalt het ledental dan zo sterk?

2. Het weer invoeren van een 5-minuten toer

Neen, tenminste voorlopig nog niet. Toch kan

nooi eind december.

worden gesteld dat de leden de competitie

3. Het opzetten van een competitie tegen een

Met het vijfde ging het als vanouds. De

kennelijk minder aantrekkelijk vinden. En

buitenlandse club per brief of liever per e

matchpunten stroomden binnen en de cham

omdat de externe competitie een van de re

mail.

pagne werd al koud gezet, ondanks de waar

denen is waarom mensen lid. zijn van een

4. Het opzetten van een cursus voor de leden

schuwepde woorden van captain Jeroen

schaakvereniging, naast de interne competi

- beginners, gevorderden?

tie en het meedoen aan toernooien, moet er

5. Het weer opzetten van een eigen jeugd

kracht noch de wil om iets bijzonders te pres

toch kritisch gekeken worden naar de daling

afdeling.

teren. En hij kreeg gelijk, al droeg hij daar

in het aantal externe teams.

Hoogenboom. Volgens hem had dit team de

als dieptescorer het nodige toe bij. Volgend

Het ledental in de KNSB daalt al jaren ge

jaar gewoon weer proberen, heren !

staag en ook dat wijst op een missend iets.

samen met ENPS en Es'80 wat reclame te

Topscorers: Stefan Steemers met 5 uit 6 en

Natuurlijk kan men op allerlei externe oorza

maken voor het schaken. Daarover hoort u

Sjoerd de Vos met 51h uit 7.

ken wijzen maar daar is weinig aan te doen.

nog wel. En ik denk dat het nieuwe indelings

Is er iets aan interne oorzaken te doen?

systeem de aantrekkelijkheid van de club ook

ken over de sloot in de tweede klasse, dank

Ik denk dat een schaakvereniging zo veel

verhoogt.

zij enkele trouwe krachten en busladingen

mogelijk aan zijn leden moet bieden.

invallers. Het had ook veel pech, misschien

Ik wil hieronder vijf punten aangeven waar

Het zesde handhaafde zich met de hak

En dan is er nog een vaag plan om in de Pijp

wel omdat het eigenlijk nauwelijks een team
19
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De individuele resultaten in de externe competitie
jop dekker
De Petersma-trofee wordt uitgereikt aan degene die, over tenminste zes partijen, het beste
resultaat in de externe competitie heeft gescoord. Micha Leuw bracht dit jaar freewheelend
door in de onderbond, alwaar hij een maatje te groot bleek. En passant hielp hij het derde en
het vierde aan promotie. Hij scoorde een benijdenswaardige 9 uit 1 0 !
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