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Colofon 

CaïssaNieuws is het clubblad van de 
schaakvereniging Caïssa 
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Clublokaal: Oranjehuis 

Van Ostadestraat 153 
1073 TK Amsterdam 

Telefoon 679 55 59 - clubavond: dinsdag_ 
Voorzitter 

Frans Oranje 
Oudezijds Voorburgwal 109 C 

1012 EM Amsterdam 
Telefoon 020 627 70 17 

Wedstrijdleider interne com12etitie 
Steven Kuypers 

Jan Mensplein 56 
1013 CT Amsterdam 

Telefoon 020 620 67 40 
E-mail steven@kuypers.demon.nl 
Wedstrijdleider externe com12etitie 

Jop Dekker 
Oudezijds Voorburgwal 268 E 

1012 GL Amsterdam 
Telefoon 020 620 42 22 

E-mail jdekker@sost.hhs.nl 
Secretaris 

Peter van der Werf 
Staalstraat 22" 

1011 JM Amsterdam 
Telefoon 020 623 43 32 

Penningmeester 
Jaap Tanja 

Bankastraat 24 hs 
1094 EE Amsterdam 

Giro 460 28 82 t.n.v. SV Caïssa - Adam 
Materiaalbeheer 

Mirjam Klijnkramer 
Holendrechtstraat 19 A 

1078 T N  Amsterdam 
Telefoon 020 679 45 65 
E-mail mklijnk@dds.nl 

Redactie 
Tony Lith 

Tweede Helmersstraat 42 hs 
1054 CL Amsterdam 

Telefoon 020 683 44 92 
E-mail tonylith@xs4all.nl 
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4. De uitnodiging 
6. Van het Bestuur 

10. De verslagen 

17. De nie
.
uwe teamindeling 

18. Leo breekt zijn hoofd 

21. De activiteitencommissie 
22. Aran sterk 

23. Bert bedwehnd 

24. Snelschaakkampioenschap 

25. De E.J. Petersma-trofee 1999 
27. De Prindi-cup 

en verder ... 

28 - 31 De uitslagen en de stand. 

AGENDA 

7 september 
De algemene ledenvergadering 

11 september 

Pat-Mat toernooi Beverwijk 
info 0251 222 362 

14 september 
start van de interne competitie 

18 september 
KNSB eerste ronde 

Grand Prix Philidor Leiden 
info 071 51 31 028 

21 september 
tweede ronde intern 

25 september 
Mevrouw Vinketoernooi 

info 697 27 90 
28 september 

derde ronde intern 
9 oktober 

KNSB tweede ronde 

Redactioneel 
Mijnheer de voorzitter! 

De extra ledenvergadering begon met 
een somber bericht van de penningmees
ter: de bodem van de kas is in zicht en of 
de leden als de bliksem hun contributie 
maar willen overmaken. Zo kennen we Jaap 
en het leek alsof deze onheilstijding een 
gevoel van lotsverbondenheid bij de aan
wezigen veroorzaakte, want onder hen wa
ren er nogal wat die nog niet aan hun fi
nanciële verplichtingen hadden voldaan. 

Frans bleek zeer in zijn nopjes met het 

initiatief. De vergadering was een goede ge
legenheid om de gang van zaken in de ver
eniging op een aantal punten aan de orde 
te stellen en om ideeën voor verbeterin
gen aan te dragen. Robert van het Kaar was 
speciaal voor deze gelegenheid naar ons 

Oranjehuis afgereisd. Hij bleek uit een rijk 
bestuursverleden te kunnen putten en veel 
pijnpunten waren hem al in diverse va
riëteiten bekend. En ook was hij, naar dui
delijk werd, ervan op de hoogte dat het vaak 
problemen betrof die chronisch van aard 
zijn. En dat is wel een geruststellende ge
dachte. 

Toch is het toenemend rumoer op de club 
misschien wel een nieuw fenomeen. Een 
ontwikkeling die samenhangt met ontwik
kelingen in de maatschappij en die daarom 
moeilijk te bestrijden is. Het bleek de voor
naamste bron van ergernis voor een aantal 
aanwezigen. Om er wat aan te doen werd 
een aantal verbeteringen voorgesteld. Het 
halletje bleek te fungeren als echoput en 
vormde het onderwerp van veel suggesties. 
Ook een iets andere indeling van de zaal 
werd genoemd als remedie. Maar waar het 
op neerkomt is eigenlijk de taak van een 
clubtherapeut: het gedrag van de clubleden 
zelf. Frappant was dat het toenemend 
gerinkel, gebrom of hoe je het noemen 

augustus 1999 
moet van de gé-ès-emmetjes nog niet on
derwerp van gesprek was. Daar komt vast 
wel verandering in! 

Robert Kikkert pleitte voor meer infor

matieverschaffing door het bestuur. Dit als 
bindend middel. Het bestuur heeft dit ter 
harte genomen en in dit nummer zult u het 
eerste resultaat aantreffen. 

Ook de band met het Eijgenbroodtoer
nooi kwam ter sprake. Nu ja, die is er ei

genlijk nauwelijks omdat het bestuur niet 
vertegenwoordigd is in het organiserend 
comité. Gepleit werd voor een duidelijker 
betrokkenheid van het bestuur. 

Nog enkele punten: De opvang van 
nieuwe leden moet beter. De jeugdafdeling 
blijkt goed te lopen. (Hulde voor Micha 
dus). De kwestie-Potters dreigt een perma
nent karakter te krijgen. Het aantal teams. 

In dit nummer staan een aantal voorstel

len van de op 1 juni in het leven geroepen 

activiteitencommissie. Het ziet ernaar uit 
dat er een frissere wind door de vereniging 
gaat waaien. Waai dus mee! �. 

Gezocht met spoed: 
1 penningmeester 

mutatiesmutatiesmutatiesmutatiesmutatiesmutaties 
Peter van der Werf 

Hartelijk welkom is: Sjoerd Teunisse. 
Bedankt hebben: Marjolein Denslagen, 

Aran Köhler, Daan Jansen, Yvonne Schol, 
Hernan Ruiz en Joost van Steenis. 

Van de lijst gevoerd zijn: Stefano Bac
chini, L. van der Hak en Nico Kruyt. 

Totaal aantal leden per 2.8. 1 99 is 99. 

Goed nieuws 
Tijdens de strijd om de Prindi-cup werd 

bekend dat Lucie van de Vecht lid is ge
worden vari Caïssa. Dat brengt het aantal 
clubleden alsnog op 1 00. Overigens werd 
Sjoerd de Vos tijdens het zomerkam
pioenschap gesignaleerd. Zou het ledental 
dan toch nog uitkomen op meer dan 1 00? 

3 
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UITNODIGING 

AGENDA 

1 .  Opening en mededelingen 
2. Notulen jaarvergadering 1 998 
3. Verslag wedstrijdleider intern 
4. Verslag wedstrijdleider extern 
5. Verslag materiaalbeheer 
6. Verslag secretaris 
7. Verslag penningmeester 
8. Verslag kascontrolecommissie 
9. Decharge penningmeester 
1 0. Begroting 1999-2000 
1 1 .  Benoeming kascontrolecommissie 
12. Prijsuitreiking seizoen 1 998-1 999 
13. Voorstel deelname KNSB-SGA competitie 1999-2000 
1 4. Notulen buitengewone ledenvergadering 
1 5. Bestuursverkiezingen: 

Aftredend: - jop Dekker, westrijdleider extern 

- Jaap Tanja, penningmeester 

Herkiesbaar: - Frans Oranje, voorzitter 

- l\firjam Kleinkramer, materiaalbeheer 
- Steven Kuypers, wedstrijdleider intern 
- Peter van der Werf, secretaris 

Kandidaat voor het bestuur is: 

16. Rondvraag 
1 7. Sluiting 

- T heo Weijers, westrijdleider extern 

A � 

'!Il 

De oproep 
Frans Oranje D e vergadering van 1 juni j .1. die voort -

vloeide uit de oproep van Ril! c.s., 
heeft zeker zin gehad. Enkele leden waren 
nogal sceptisch, maar het is op zichzelf een 
goed ding als een aantal leden zich de si
tuatie van hun vereniging aantrekken. Daar 

was ik persoonlijk ook erg blij mee. 
En er zijn veel zaken aan de orde geweest. 

Zeker de ouverture van de penningmees
ter, die de noodklok luidde. Op zijn minst 
verassend na de paar jaren rust aan het fi
nanciële front. Maar daarom niet minder 
verontrustend. 

Het werd zonder meer duidelijk, dat ie
der lid van de vereniging zich voortdurend 
rekenschap moet geven van de zin en on
zin op de clubavond. Een serieus schaker 
stoort elk gerucht, ieder lawaai. In de hele 
ruimte waar we spelen moeten we probe
ren het zo stil mogelijk te houden. Dat moet 
gewoon. 

Oplossing 
Heringebruikname van het bijzaaltje blijkt 

i.v.m. de verbouwing en de kosten een on
haalbare kaart. Als oplossing zien we het 
gebruik van de zaal achterin maximaal te 
benutten. De bar en de rokers zullen extra 
op hun tellen moeten passen. Onbekend 
bleek de vergadering met het plan dat in
dertijd door Jaap Tanja werd geopperd om 
linoleum lamellen in de deuropening naar 
de hal te hangen. Het plan is nooit uitvoer
baar gebleken. 

Maar zo bleek meer informatie de verga
dering onbekend. De communicatie tussen 
bestuur en vereniging bleek op zijn zachtst 
gezegd niet optimaal. Vandaar dat ook een 
rubriek als deze in het vervolg regelmatig 
in CaïssaNieuws zal verschijnen. 

Spontaan kwam tijdens de vergadering 
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een commissie van de grond, die activitei
ten gaat bedenken, die de competitie aan
trekkelijker moet maken. De wedstrijd
leider is bezig met een systeem van 
categorieprijzen. 

De externe competitie is ingewikkelder 
dan de briefschrijvers veronderstelden. 
Ook zoekt het bestuur al bijna een jaar naar 
een opvolger voor J op Dekker, die het be
stuur gaat verlaten. Het Bestuur zal in ie
der geval een intensieve enquête houden 
onder de leden met betrekking tot het sa
menstellen van de teams. Er zal zeer goed 
overdacht moeten worden met hoeveel 
teams we de externe competitie zullen gaan 
bevolken. Ieder team blijft natuurlijk een 
gok, je weet nooit van tevoren hoe het zal 
presteren. Het zesde bengelt al twee jaar 
in de tweede klasse, terwijl het eigenlijk een 
middenmoter in de derde klasse zou moe
ten zijn qua rating. Maar twee toevalstref
fers deden het team steeds niet degrade
ren. 

Het Bestuur dient een meer aanwezige 
rol binnen de vereniging te hebben. Maar 
veel van wat het bestuur doet is voor veel 
mensen dus onzichtbaar. W ij zullen zien 
of we dat kunnen veranderen. Ten behoeve 

van nieuwe leden zal een informatie boekje 
komen, waarin wat over de vereniging ver
telt zal worden, de huisregels, competitie
en huishoudelijk reglement en de statuten. 

In de volgende vergadering zal een rege
ling worden voorgesteld met betrekking tot 
het gebruik van het spelmateriaal van de 
vereniging door derden. Ook is het compe
titieregelement aan een herziening toe. 

Het Bestuur zal verder trachten een einde 
te maken aan de affaire SGA-Jeanne Potters 
door haar opnieuw aan te melden als lid 
van de SGA. 

De kwaliteit van de Schaakvereniging 
Caïssa wordt bepaald door haar leden. De 

leden kiezen het Bestuur. 01 
s 
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[Van het Bestuur! 0 mdat de verschijning van dit Caïssa
Nieuws nummer iets vertraagd is, is 

het nog mogelijk om verslag te doen van 
de laatste bestuursvergadering. Een opvol
ger voor Jop Dekker is gevonden in de 
persoon van Theo Weijers. We zijn erg blij 
dat die de externe competitie nu wil lei
den. Tegenvaller is het plotselinge terug
treden van onze penningmeester Jaap 
Tanja. Die krijgt het te druk met zijn 
freelance-activiteiten en kan niet meer de 
nodige aandacht geven aan de penningen 
van Caïssa. Maar we zijn een grote vereni
ging, dus we zullen zeker een opvolger voor 
Jaap vinden. Makkelijk zal die het niet krij
gen, want als vereniging geven we momen
teel teveel uit, zie de cijfers. Op de verga
dering zal u die moeten goedkeuren! 

Ook komt op de vergadering aan de orde 
een nieuw Competitie Reglement en een 
voorstel om rating-prijzen in de interne 
competitie te hanteren. Onze wedstrijd
leider Steven Kuypers weet daar allemaal 
het fijne van. Uw mening zal ook hier wor
den gevraagd. Ook de commissie van Niek 
Narings, die op de buitengewone leden
vergadering van 1 juni j.l. spontaan tot le
ven kwam, komt deze vergadering met haar 
plannen op tafel. Uw medewerking aan 

deze plannen is natuurlijk onontbeerlijk. 
Onze materiaalcommissaris is weer naar 

het Verre Oosten. U treft de tekst aan van 
het contract dat het Bestuur opmaakt met 
hen, die materiaal van de vereniging willen 
gebruiken. Daar is een tarief voor vastge
steld in navolging van wat de SGA hierbij 
hanteert. Alleen het Eygenbroodtoernooi 
hoeft natuurlijk geen materiaal te huren van 
haar vereniging! Wij zijn benieuwd of er 
weer een Eygenbroodtoernooi komt ove
rigens. Uit de cijfers van de penningmees
ter valt het niet op te maken! 

En wat er verder alzo ter tafel komt. We 
zagen weer wat oudleden terug. In de SGA 
zijn twee verenigingen verdwenen: FSCRB 
en Chaturanga, beiden uit Zuid Oost. We 
zullen John Könst natuurlijk bedanken 
voor zijn verdiensten voor de vereniging, 
wat vorig jaar vergeten werd. En de prij
zen, die het afgelopen jaar werden gehaald 
zullen worden uitgereikt. We gaan weer met 
acht teams de competities in en doen mee 
aan de bekerwedstrijden van KNSB en 
SGA. We hopen natuurlijk op een goed 
jaar, waarbij we uw medewerking en ent
housiasme broodnodig zullen hebben! 

Tot ziens op de komende Algemene 
Ledenvergadering van 7 september 1 999. 

Frans Oranje. 

Het competitiereglement 

Oud 
1. De interne competitie van CAISSA telt 

in principe 32 ronden en begint op de 
tweede dinsdag in september. De winnaar 
van deze competitie is clubkampioen van 
CAISSA en ontvangt de wisselbeker. Als sys
teem wordt momenteel een aangepast pro
gramma van het Keizersysteem gebruikt. 
Rondeverslagen en ranglijst zijn iedere 
week op het prikbord te vinden. 

2. De indeling voor de interne competitie 
geschiedt op de speelavonden om 20.00 msr 
6 

Nieuw 
1. De interne competitie van CAISSA telt 

in principe minimaal 30 ronden en begint 
op de tweede dinsdag in september. De 
winnaar van deze competitie is clubkampioen 
van CAISSA en ontvangt de wisselbeker. 
Voor het begin van de eerste ronde wordt 
een rangorde opgemaakt die is gebaseerd op 
de eindstand van de interne competitie van 
het afgelopen seizoen. Elke plaats krijgt een 
waardecijfer toegekend: de nummer één van 
het vorig seizoen krijgt het hoogste waarde-

precies. W ie later komt wordt slechts inge
deeld, indien men de verlating vooraf ge
meld heeft. Uiterlijk half negen worden de 
klokken aangezet. 

Iedere speler speelt tegen een tegenstan
der die op de ranglijst maximaal negen 
plaatsen hoger of lager staat. Bij zeer ge
ringe opkomst kan van deze regel worden 
afgeweken. Men speelt in één seizoen maximaal 
drie maal tegen dezelfde tegenstander. 

3. Bij een overwinning krijgt men het 
waardecijfer van de tegenstander opgeteld 
bij de eigen punten; bij een remise de helft 
hiervan en bij verlies niets. 

De winnaar vult een uitslagbrie.ffe in en le
vert dit in bij de wedstrijdleider. Bij remise 
en afbreken is dit de taak van de witspeler. 

4. Als een partz} wordt afgebroken, krijgen 
beide spelers eenderde van het eigen 
waardecijfer opgeteld bij de eigen punten. 
Na het uitspelen wordt dit verrekend. 

De afgebroken partij wordt uitgespeeld 
op de op de envelop vermelde datum of 
op een avond speciaal bedoeld voor het 
uitspelen van afgebroken partijen. Indien 
een partij wordt afgebroken, maken de spe
lers een afspraak over datum en tijdstip van 
voortzetting. De partij dient binnen drie 
maanden, maar uiterlijk op de laatste avond 
voor afgebroken partijen te worden beëin
digd. Niet op tijd beëindigde partijen wor
den gearbitreerd door een team van ten min
ste drie spelers uit Caïssa 1 ,  op �oorwaarde 
dat deze spelers geen direct belang heb
ben bij de uitslag. Het bestuur beslist over 
de samenstelling van het arbitrageteam. 

5. Is het aantal spelers bij een ronde oneven, dan 
krijgt degene die niet speelt tweederde van 
het eigen waardecijfer aan punten erbij. Een 
speler komt in een seizoen slechts éénmaal 
voor deze vergoeding in aanmerking. 

Bij niet-spelen door de interne of externe 
wedstrfjdleider of non-playing captain wordt 
tweederde van het eigen waardecijfer aan 
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cijfer. De hoogte van dit cijfer wordt ieder 
jaar bij aanvang van de competitie door de 
wedsti-ijdleiding vastgesteld. De daarop vol
gende plaatsen krijgen opeenvolgende la
gere waardecijfers (telkens 1 punt minder). 
Het waardecijfer van een speler bepaalt de 
plaats op de ranglijst. 

2. De indeling voor de interne competitie 
geschiedt op de speelavonden om 20.00 uur 
precies. Wie later komt wordt slechts inge
deeld, indien men de verlating vooraf ge
meld heeft. Uiterlijk half negen worden de 
klokken aangezet. 

Iedere speler speelt tegen een tegenstan
der die op de ranglijst maximaal negen 
plaatsen hoger of lager staat. Bij zeer ge
ringe opkomst kan van deze regel worden 
afgeweken. Men speelt in één seizoen maximaal 
drie maal tegen deze!f de tegenstander. 

3. Bij een overwinning krijgt men het 
waardecijfer van de tegenstander opgeteld 
bij de eigen punten; bij een remise de helft 
hiervan en bij verlies niets. 

De winnaar vult een uitslagbriejje in en le
vert dit in bij de wedstrijdleider. Bij remise 
en afbreken is dit de taak van de witspeler. 

4. Als een partij wordt afgebroken, krijgen 
beide spelers eenderde van het eigen 
waardecijfer opgeteld bij de eigen punten. 
Na het uitspelen wordt dit verrekend. 

De afgebroken partij wordt uitgespeeld 
op de op de envelop vermelde datum of 
op een avond speciaal bedoeld voor het 
uitspelen van afgebroken partijen. Indien 
een partij wordt afgebroken, maken de spe
lers een afspraak over datum en tijdstip van 
voortzetting. De partij dient binnen drie 
maanden, maar uiterlijk op de laatste avond 
voor afgebroken partijen te worden beëin
digd. Niet op tijd beëindigde partijen wor
den gearbitreerd door een team van ten min-

7 
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punten vergoed. 
6. Externe wedstrfjden tellen slechts dan mee 

voor de interne competitie, indien ze op 
dinsdagen voor het eind van deze compe
titie worden gespeeld. dit geldt zowel voor 
de KNSB- en SGA-cup als de SGA-com
petitie. De puntenvergoedingen bedragen 
bij winst: 

bord promotie- le klasse 

2e klasse 3e klasse 
klasse 

1 220 210 200 1 90 
2 219 209 1 99 1 89 
3 2 1 8  enz. 

4e klasse Se klasse KNSB/SGA-cup 
180 1 70 220 2 1 0  

2 1 79 1 69 2 1 9  209 
3 178 enz. 

Bij remise krijgt men de helft van dit 
puntenaantal en bij verlies niets. 

Als een wedstrijd voor de externe com
petitie wordt afgebroken en moet worden 
uitgespeeld op een dinsdag, krijgt de be
treffende speler, los van de uitslag op de 
uitspeelavond(en), de helft van het eigen 
waardecijfer aan punten. De uitslag komt 
hier uiteraard nog bij . 

7. Voor de aanvang van een nieuwe ronde 
worden een rondeverslag en een ranglijst 
in het speellokaal opgehangen. tot vier 

speelavonden h ierna kan protest worden 
aangetekend tegen gemaakte fouten. 

8. In de eerste ronde van de interne com
petitie wordt om de kleur geloot. Bij de vol
gende ronden wordt de kleur bepaald door 
het kleursaldo van de spelers. Wanneer spe
lers elkaar voor de tweede keer ontmoe
ten, wordt van kleur gewisseld. Bij een 
eventuele derde ontmoeting bepaalt op
nieuw het kleursaldo de kleur. 
8 

ste drie spelers uit Caissa 1, op voorwaarde 
dat deze spelers geen direct belang heb
ben bij de uitslag. Het bestuur beslist over 
de samenstelling van het arbitrageteam. 

5. Is het aantal spelers bfj een ronde oneven, dan 
krijgt degene die niet speelt 2/3 van het 
eigen waardecijfer aan punten erbij. Een 
speler komt in een seizoen slechts éénmaal 
voor deze vergoeding in aanmerking. 

Bij niet-spelen door de interne of externe 
wedstrijdleider of non-playing captain wordt 2/ 
3 van het eigen waardecijfer aan punten ver
goed. 

By· afwezigheid wordt 1 /3 van het eigen 
waardecijfer aan punten vergoed. 

6. Externe wedstrijden tellen slechts dan mee 

voor de interne competitie, indien ze op 
dinsdagen voor het eind van deze compe
titie worden gespeeld. Dit geldt zowel voor 
de KNSB- en SGA-cup als de SGA-com
petitie. De puntenvergoedingen bedraagt 
2/3 van het eigen waardecij fer, ongeacht 
de uitslag van de partij. 

7. Voor de aanvang van een nieuwe ronde 
worden een rondeverslag en een ranglijst 
in het speellokaal opgehangen. tot vier 
speelavonden hierna kan protest worden 
aangetekend tegen gemaakte fouten. 

8. In de eerste ronde van de interne com
petitie wordt om de kleur geloot. Bij de 
volgende ronden wordt de kleur bepaald 
door het kleursaldo van de spelers. Wanneer 
spelers elkaar voor de tweede keer ontmoe
ten, wordt van kleur gewisseld. Bij een 
eventuele derde ontmoeting bepaalt op
nieuw het kleursaldo de kleur. 

9. Nieuwe spelers kunnen meteen worden 
ingedeeld op een door de wedstrijdleider 

9. Nie11we spelers kunnen meteen worden 
ingedeeld op een door de wedstrijdleider 
te bepalen plaats, lager dan plaats 1 5. De 
nieuwe speler krijgt de punten van zijn 
tegenstander uit de eerste ronde, met als 
maximum de punten van de speler die op 
dat moment vijftiende staat. 

10. De eindstand van de interne compe

titie geeft recht op een plaats in een team 
in het volgende seizoen. Deze eindstand 
bepaalt vijf plaatsen per achttal en zeven 
plaatsen per tiental.. In de huidige situatie 
zou dit betekenen dat de plaatsen 1 - 7 recht 
geven op een plaats in het eerste, de plaat
sen 8 - 14 op een plaats in het tweede enz. 

De overige drie plaatsen in een team wor
den opgevuld door een plaatsings
commissie, bestaande uit twee bestuursle
den en de teamleiders van het komende sei
zoen. 

1 1 .  Het speeltempo in de interne competi
tie bedraagt: 

a) 1 Yz uur per persoon voor de eerste 
35 zetten, daarna is het tempo 1 uur per 
persoon voor 20 zetten, of 

b) 1 % uur per persoon voor de eerste 
40 zetten en vervolgens 20 zetten per uur. 

Bij uiteenlopende voorkeuren wordt het 
eerstgenoemde tempo gespeeld. Er wordt 
gespeeld volgens de officiële :f'.�DE-regels. 

1 2. In gevallen waarin dit reglement niet 
voorziet beslist het bestuur. 

augustus 1999 
te bepalen plaats. 

1 0. De eindstand van de interne compe
titie vormt de basis voor de indeling van 
de teams in het volgende seizoen. Deze 
eindstand bepaalt vijf plaatsen per achttal 
en zeven plaatsen per tiental.. In de hui
dige situatie zou dit betekenen dat de plaat
sen 1 t/ m 7 recht geven op een plaats in 
het eerste, de plaatsen 8 t/ m 1 4  op een 
plaats in het tweede enz. 

1 1 .  Het speeltempo in de interne competi
tie bedraagt: 

a) 1 Yz uur per persoon voor de eerste 
35 zetten, daarna is het tempo 1 uur per 
persoon voor 20 zetten, of 

b) 1 % uur per persoon voor de eerste 
40 zetten en vervolgens 20 zetten per uur. 

c) het S.G.A. bondscompetitie tempo: 
1 % uur per persoon voor de hele partij. 

Bij uiteenlopende voorkeuren prevaleert 
a) over b) en b) over c). 

Er wordt gespeeld volgens de officiële 
PIDE-regels. 

1 2. In gevallen waarin dit reglement niet 
voorziet beslist het bestuur. 

~ 
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De verslagen 

Van de secretaris 

Het ledental is dit seizoen teruggelo
pen van 108 naar 99. De peildata zijn 

16 augustus1998 en 2 augustus1999. Hier
mee komen we voor het eerst op minder 
dan 100 leden. 

Hoewel er in september doorgaans weer 
wat leden bijkomen is dit toch een teken 
aan de wand. Aan het begin van de jaren 
negentig schommelde het ledental nog 
rond de 130. Sinsdien is er sprake van een 
langzame, doch gestage afkalving. In het 
afgelopen seizoen hebben zich 14 leden 
aangemeld en werden er 23 bij de SGA 
afgemeld als lid, waarvan er twee donateur 
werden. 

In het seizoen 1998/99 werd door de 
SGA een najaars- en een voorjaarsgede
legeerdenvergadering gehouden. Beide 
werden door een delegatie van het bestuur 
bezocht. Verder werden er door ons zes 
bestuursvergaderingen gehouden. 

Rest mij nog een ieder een plezierig 
schaakseizoen toe te wensen. 

Peter van der Werf. 

Van het materiaalbeheer 

O ver het afgelopen seizoen valt niet 
veel te vertellen. Wat mij betreft ben 

ik tevreden over het reilen en zeilen van 
het materiaal. 

Er waren weinig klokken die gerepareerd 
moesten worden en wat betreft het reini
gen van het materiaal, daar wil ik mee wach
ten tot de verbouwing klaar is, want dan 
krijgen we een andere opbergplaats, heb ik 
begrepen van IJ f. Maar mocht er iemand 
vinden dat zijn spel ondeugdelijk te hante
ren is, dan mag hij/zij natuurlijk zelf gaan 
poetsen. 

Voor alle duidelijkheid: het demonstratie-
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bord is niet aanwezig in het Oranjehuis 
maar staat ter decoratie in mijn huis. Dit 
vanwege verval en vermissing en om ge
bruik door derden te voorkomen. Het bord 
past namelijk niet achter slot en grendel. 
Wie het nodig heeft in het Oranjehuis kan 
mij aanspreken/bellen enz., en ik zorg voor 
aanwezigheid. Voor gebruik buiten het 
Oranjehuis geldt de uitleen/verhuurrege
ling van het materiaal waarbij een kopie van 
het contract is toegevoegd. 

Mijn excuus dat ik niet op de leden
vergadering aanwezig kan zijn vanwege 
mijn verblijf in het buitenland, maar ik 
wens iedereen een heel plezierig en vrucht
baar seizoen toe en hoop jullie allen in 
goede gezondheid terug te zien. 

"Mirjam Kleinkramer 

Van de wedstrijdleider intern 

COMPETITIE '98 - '99 

D e voorbije competitie werd vooraf 
gegaan door een levendige discussie 

omtrent het te hanteren competitiesysteem 
en deze discussie heeft ons allen tot en met 
de laatste ledenvergadeîing, waar het Kei
zersysteem en het Keizer/TPR-systeem in 
stemming werden gebracht, behoorlijk be
zig gehouden. 

Het TPR-systeem, zoals van kracht in het 
seizoen '97_- '98, leek al niet op voldoende 
steun voor een tweede termijn te kunnen 
rekenen, maar deed uiteindelijk niet eens 
mee bij het hand-opsteken (wie weet zien 
we het ooit toch nog eens terug). 

Het Keizersysteem werd, zoals bekend, 
winnaar (om precies te zijn met 21-14) en 
lijkt sindsdien geen twistpunt meer. 

De kalender liet dit seizoen maar liefst 
34 speelronden toe, een lange zit kortom. 
Gerard Rill leek lang voor de titel te gaan 
(nadat Niels de Rijk in het prille begin de 

vlag had gedragen), maar al voor de laatste 
ronde werd Niek Narings afgetekend club
kampioen. Micha Leuw veroverde net zo
als vorig jaar de snelschaaktitel ( .. .'aan de 
top komen en aan de top blijven' .. ). 

Wie zomerkampioen gaat worden staat 
nu nog niet vast, maar de beste papieren 
zijn na zeven ronden in handen van de heer 
H. Puyker. Het kan bijna niet meer fout 
gaan. En dus zien velen al uit naar de aan
staande competitie. Een mogelijk verschil 
tussen de aanstaande en afgelopen com
petitie vormen de ratingprijzen (zie voor
stel elders in deze CN). 

Van de penningmeester 
Een woord vooraf 

D e jaarcijfers van het seizoen 1998/ 
1999 zien er slecht uit. We hebben 

augustus 1999 
met 2160 gulden ingeteerd op ons toch al 
bescheiden vermogen. Zoiets mag niet 
straffeloos nog een keer gebeuren. 

Het andere slechte nieuws is dat ik 

komend seizoen geen penningmeester 
meer kan zijn. Ik ben op de komende 
algemene ledenvergadering niet her
kiesbaar (herbenoembaar, hoe zeg je 
dat). Door omstandigheden (een grote 
hoeveelheid freelance werk) heb ik het 
het komend jaar verschrikkelijk druk en 
heb geen tijd meer om deze klus naar 
behoren te vervullen. 

Wel heb ik natuurlijk nog - enigszins in 
haast - een begroting in elkaar gedraaid. 
Op het moment van schrijven van dit ver
slag is er nog geen nieuwe penningmeester 
gevonden. 

Baten beitrocing 98/99 jaarcijfers 98/99 beirrori.11.l!: 99 / 00 

Contributie 
Rente 
Donaties 
Verkoop boekjes 
Diversen 
Jeugdafdeling 
Negatief Saldo 
Totaal 

f 14. 500,00 
150,00 
120,00 

0,00 
300,00 

1.250,00 
f 16.270,00 

Toelichting op de jaarcijfers 98/99: 

f 14.370,00 (a) 

154,63 
130,91 

44,00 
215,00 (b) 

2.159 ,26 (h) 

f 17.073,80 

f 14.540,00 (a) 
100,00 
100,00 

60,00 
300,00 
360,00 (b) 
135.00 (g) 

f 15.595,00 

a) De contributie-inkomsten -�ijn enigszins vertekend: er hebben al drie leden voor 
het seizoen 99 / 00 betaald. 

b) Ik heb de inkomsten en uitgaven van de jeugdafdeling dit jaar op de post diversen 
ondergebracht. De inkomsten van de jeugd (J 215,-) overtreffen zelfs de uitgaven 
(J 191,60). U zult mij over de jeugd dus niet horen klagen. 

c) De grootste financiële tegenvaller betreft de post CaïssaNieuws. Die is het afgelo
pen jaar bijna j 900,00 boven de begroting uitgekomen. Dat mag natuurlijk vol
gend jaar niet nog een keer gebeuren (zie verder begroting voor volgend jaar). 

d) Een flinke frustratie is dat er nog steeds teveel 'spookleden' op de ledenlijst zwer
ven. Elk jaar opnieuw moet ik weer een x-tal mensen afvoeren die niets meer van 
zich laten horen. Voor hen heb ik wel geld afgedragen aan de S.G.A. Ik weet ei
genlijk maar één probate oplossing: zoveel mogelijk vooraf betalen! 

e) Er zijn dit jaar een aantal relatief dure investeringen gedaan: er zijn nieuwe boek-
1 1  
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jes gedrukt en er moesten nieuwe enveloppen voor afgebroken partijen worden 
aangeschaft. 

f) Ook een post die flink boven de begroting is uitgekomen. Wat mij betreft gaat dat 
volgend jaar anders (zie begroting volgend jaar). 

g) De organisatoren van het Eijgenbroodtoernooi zijn dit jaar niet bij mij langs ge
weest (en gezien het dramatische negatieve saldo laat ik het maar daarbij). 

h) Er was al een fors negatief saldo in de begroting opgenomen, maar doordat een 
aantal uitgaven (te) fors de pan zijn uitgerezen (m.n. CaïssaNieuws, Vervoerskos
ten en Nieuw Materiaal) is het resultaat dramatisch: f 2160,- negatief. Dat moet 
volgend jaar echt anders, want ons spaarpotje (de giro-plusrekening) is nu wel 
bijna helemaal leeg. 

Zaalhuur f 4920,00 f 4585,00 f 4700,00 (c) 
CaïssaNieuws 1700,00 2576,46 ( c) 1425,00 (d) 
S.G.A. 5800,00 5751,75 (d) 5600,00 
Computer 100,00 0,00 100,00 
Nieuw materiaal 100,00 627,50 (e) 100,00 
Porti 100,00 109,75 120,00 
Bestuurskosten 600,00 563,46 600,00 
Vervoerskosten 1050,00 1379,98 (f) 1000,00 (e) 
K.N.S.B. 700,00 690,50 (f) 700,00 (e) 
Reparatie Materiaal 50,00 0,00 50,00 
Eijgenbroodtoernooi 300,00 0,00 (g) 300,00 
Prijzen 500,00 369,00 400,00 (f) 
Afschrijving Materiaal 300,00 300,00 200,00 
Diversen 50,00 191,60 (b) 50,00 
Jeugdafdeling 250,00 (b) 
Positief Saldo 0,00 0,00 0,00 (g) 
Totaal /16.270,00 ]17.073,80 ]15.595,00 

Toelichting bij de begroting 99/00: 

Om mijn opvolger (wie dat ook moge zijn) niet op te zadelen met een al te lelijke er
fenis, heb ik een conservatieve begroting in elkaar getimmerd. Een begroting die wel 
konsekwenties heeft: alle Caissa-leden zullen er goed van doordrongen moeten zijn 
dat het komend jaar de broekriem moet worden aangehaald. 
a) Er zijn geen aanwijzingen dat het ledental stabiel blijft of toeneemt. Ik hoop dat 

ik het mis heb, maar ik moet uitgaan van een verder dalend aantal leden. Nu zijn 
er 90 seniorleden, 2 juniorleden en 12 dubbelleden. Voor komend jaar ga ik uit 
van 85 seniorleden, 8 dubbelleden en 2 juniorleden. Een verhoging van de contri
butie met f10,00 (over de hele linie) is derhalve onontkoombaar. 

b) Een nieuwe post op de begroting. Ik ga ervan uit dat er minimaal 6 jeugdleden 
zijn volgend jaar die ook contributie betalen. Een groot deel van dit contributie
geld gaat (helaas, helaas) naar de S.G.A. 
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c) De huur gaat volgend jaar gelukkig niet omhoog. 
d) Vorig jaar zijn de kosten van ons mooie clubblad de pan uitgerezen. De begroting 

is met bijna f 900,- overschreden. Er zijn negen nununers gedrukt voor 2570 gul
den: dat is pakweg J 285,- per nummer. Ik wil voorstellen dat Caissa-Nieuws vol
gend seizoen slechts vijf keer verschijnt (aug/ sept, okt/ nov/ dec, jan/ febr, maart/ 
april, mei/juni) en niet dikker wordt dan 24 pagina's. Het gaat ook mij aan het 
hart, maar ik vrees dat er niets anders opzit (of er moet een veel goedkopere 
drukker gevonden worden). 

e) De posten K.N.S.B. en Vervoerskosten zijn moeilijk te begroten. Als de post 
K.N.S.B. laag uitvalt zijn de vervoerskosten meestal hoog (en omgekeerd). Ik vind 
het erg moeilijk om te bedenken hoe deze post het best in de hand kan worden 
gehouden. Mijn opvolger zal - in overleg met de teamcaptains van Cl en C2 -

f) 
g) 

daar echt iets op moeten verzinnen. 
Alle beetjes helpen: de prijzenpot is het komend seizoen wat schraler. 
Een klein negatief saldo 

Balans Schaakvereniging Caïssa 1999 
31.07.98 31.07.99 

Activa Activa 

Materiaal f 3.596,00 f 2.880,00 
Giro f 885,87 f 1.175,49 
Plusrekening f 5.100,51 f 2.750,29 
Vorderingen f 850,00 f 900,00 
Totaal jl0.432,38 f 7.705,78 

31.07.98 31.07.99 
Passiva Passiva 

Crediteuren f 0,00 f 0,00 
Reservering 
Dubieueze debiteur�n f 550,00 f 450,00 
Eigen Vermogen f 9.882,38 f 7.255,78 
Totaal fl0.432,38 f 7.705,78 

Sponsorloterij + subsidie voor jeugdafdeling: 
De enige reële manier die ik kan verzinnen om extra geld voor de club bij elkaar te 
scharrelen, is meedoen met de Sponsorloterij. Als er minimaal tien leden gevonden 
kunnen worden die zo gek (en rijk) zijn om elke maand voor tien gulden mee te doen 
met deze loterij, wordt de club elke maand 60 gulden rijker. Ook niet-leden (plus familie 
en bekenden anderszins) kunnen op deze manier Caïssa sponseren. Ik stel voor dat we 
op de ledenvergadering in september een peiling houden; bij voldoende belangstelling 
moet iemand - ik hoop mijn opvolger als penningmeester - dat organiseren. (NB: Je 

Il 



CaissaNieuws 376 

moet natuurlijk geen gaten in de begroting proberen te stoppen met geld van zo'n 
loterij. Als je daaraan begint gaat het snel fout, vrees ik.) l\tlisschien is het verder moge
lijk om subsidie te krijgen voor het opzetten en uitbouwen van de jeugdafdeling; ik heb 

helaas geen tijd (gehad) om dat uit te zoeken. Iets voor mijn opvolger. 

Vooraf betalen 

Ik ben erg sterk voor dat alle leden (en ik herhaal: alle leden) hun contributie betalen 

vóór 1 december 1999. Geen gezeur, gewoon betalen. Wie na 1 december nog niet 
betaald heeft, krijgt een aanmaning thuis, waarbij de contributie automatisch met 

f 15,00 gulden (administratiekosten) verhoogd is. Mijn grootste ergernis als penning

meester was dat ik bij teveel mensen moest zeuren (en niet één of twee keer, maar soms 
wel tien keer) om de contributie. NB: Gespreid betalen (bij voorkeur per automatische 
overschrijving) blijft natuurlijk wel mogelijk. 

Korte samenvatting van bovenstaande: 

...- Het seizoen 1998-1999 was in financieel opzicht een slecht jaar. 

...- De contributie gaat komend seizoen met 10 gulden omhoog. 
...- CaïssaNieuws verschijnt komend seizoen slechts vijf keer per jaar. 

...- Bij voldoende belangstelling doen we mee aan de Sponsorloterij. 

...- Er moet een nieuwe penningmeester gevonden worden. 

...- De nieuwe penningmeester moet overleggen met de teamcaptains van Cl en C2 

hoe de post 'Vervoerskosten' in de hand kan worden gehouden. 
...- Alle leden betalen vóór 1 december hun contributie (anders gaat hun contributie 

met 15 gulden omhoog). 
...- De nieuwe penningmeester onderzoekt of en hoe er subsidie gevonden kan wor-

den voor de jeugdafdeling. Jaap Tanja 

Caïssa 7 (3' klasse SGA): 
1. Maurice Aué 
2. Steven Kuypers 
3. Gabor Lörinczy 
4. Dimitri Rosenbaum 
5. Jaap Tanja 
6. Eric van Tuijl 
7. Maarten Vonder 
8. Peter van der Werf 
tl. Eric van Tuijl 
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Vervolg voorstel teamindeling 

Caïssa 8 (5' klasse SGA): 
1. J osefien Bruijn 
2. Rick Eckstein 
3. Paul Göricki 
4. Pieter Heimans 
5. Johan van der Klauw 
6. Mirjam Klijnkramer 
7. Wim Kraay 
8. Hans Puyker 

tl. Pieter Heirnans 

Van de wedstrijdleider extern 
Competitie 1998-1999 

D it is mijn laatste verslag als externe
wedstrijdleider. Na zes jaar geef ik 

het stokje door aan Theo Weijers (met 
goedvinden van de leden). Je schijnt op het 
hoogtepunt te moeten stoppen, maar he

laas is mij dat niet gelukt. 

Caïssa scoorde afgelopen seizoen onder 

de maat. Dat is al in een oogopslag te zien 
aan de percentages. Tegen de rest van Ne

derland haalden we een magere42% (214'/2 

uit 508). Het zevende en achtste deden het 
met 47% (261/2 uit 56) nog het minst be

roerd. 

Een schrijnend voorbeeld was de massa
kamp tegen Euwe. Over deze club wordt 
altijd wat lacherig gedaan, en wie daar de 
interne competitie wel eens heeft gezien 
begrijpt waarom. Maar nu waren wij het 

lachertje. Caïssa 1 t/m 5 verloren alle dik. 

Van de grootste club van Amsterdam won 
het voorheen lachwekkende Euwe met 31-
11. Au!! 

De belangstelling voor het extern spelen 

was ook niet overweldigend te noemen. 

Verscheidene teams kampten met een on

volledige bezetting en zes keer werd er niet 

opgekomen. 

Maar ook in dit droeve jaar waren wat 
lichtpuntjes te bespeuren. Zo waren er ge
lukkig genoeg invallers. Maar 4i:fst tien lief

hebbers deden dat de maximale drie maal. 
In de strijd om de KNSB- en SGA-cup 

spraken we een bescheiden woordje mee. 

Het KNSB-cupteam moest na het verplet

teren van VAS het hoofd buigen voor het 
veel sterkere BSG. Het SGA-cupteam ging 
met twee keer 3 '12 -1/2 voortvarend van start. 
Verheugend was dat aan het eerste bord 

Paul Schipper na jaren lidmaatschap ein
delijk eens de Caïssakleuren verdedigde. 

Jammer genoeg werden we in de derde 
ronde door de latere kampioen Almere met 
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4-0 afgedroogd. 

Het grote succes was de wederopstanding 
van het achtste. De spelvreugde die daar
van afstraalde maakte het afgelopen seizoen 
nog alleszins draaglijk. 

De teams 

Het eerste, onder playing captain Gerard 

Rill, begon goed. Maar het vertrek van de 

immer enthousiasmerende Joost van Stee
nis luidde denkelijk de terugval in. Onze 

jongens leken er niet meer in te geloven. 

Ternauwernood werd de eindstreep ge

haald en degradatie vermeden. Maar ieder 
nadeel heb z'n voordeel: volgend jaar zal 

het stukken beter gaan . 

Topscorer: Niek Narings met 4 uit 7 . 
Voor het tweede was het overstappen 

naar het eerste van Robert Kikkert en 

Elwin Osterwald een forse aderlating. Toch 

had het team van Theo Weijers met wat 
meer geluk in de tweede klasse KNSB kun
nen blijven. Door tegenvallende resultaten 

van kanjers als Rik Lith, Michiel Pos en 

Avni Sula en tegenwerking van degradatie

kandidaat Tal viel het doek. Volgend jaar 

wordt het in de derde klasse ook geen mak
kie met teams van Almere, Amstelveen en 

Raadsheer in de poule. 

Topscorer: Dennis Breuker met 5 uit 8. 
Het derde bestond eigenlijk niet. Maar 

liefst 17 spelers hielden dit team, met 

moeite, in de promotieklasse. En een echte 
teamleider was er ook niet. Bert Wijchgel 

pleitte terecht voor een non-playing cap

tain, maar die luxe konden we ons niet ver

oorloven. Op de valreep nam hij dan toch 
maar het roer in handen, met het hoogst 

haalbare als resultaat. Voor een behoorlijk 
volgend seizoen zal meer eenheid nood
zaak zijn. 

Topscorer: Bert Wijchgel met 4Vz uit 6. 

Ook het vierde eindigde net boven de 
streep. De jonge honden van André Bach 
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worden ook een dagje ouder. Met een ver
rassende overwinning op het sterke Gambit 
werd weliswaar sterk begonnen, maar daar 
stonden wat bleke gelijkspelen tegen 

degradanten Es '80 en Almere 3 tegenover. 

Uiteindelijk kwam het nog net goed. Dat 
moet beter kunnen. 

Topscorer: Daan Jansen met 4 uit 6. 
Het vijfde had als voordeel dat er na drie 

wedstrijden al rwee keer verloren was. Zo 
bleef het traditionele zwijmelen over het 

aankomende kampioenschap dit keer ach

terwege. Teamleider Jeroen Hoogenboom 

kon met een gerust hart op wereldreis. 

Daarbovenop kwam het wegvallen van 
eerste border Sjoerd de Vos. Een plek in de 
middenmoot was al met al nog niet zo gek. 

Volgend jaar maar weer wat meer aspira

ties. 

Topscorer: Pim Zon jee met 5 uit 7. 
Het zesde wist alweer niet te degrade

ren. In een grijs verleden zorgde o.a. top

speler Michaël Wunnink voor promotie 

naar de tweede klasse, en sindsdien zijn de 

goden ons gunstig gezind. Nu werd het 

team van Leo Oomens weer op de been 

gehouden door die aardige lui van Donner 

uit Diemen. Zij waren zo vriendelijk ge

weest om hun wedstrijd tegen Weesp, we

gens het jubileum van de laatste, uit te stel

len. Vervolgens waren ze zo vriendelijk om 

de nieuwe speeldatum glad te vergeten, 

waardoor ze voor straf twee matchpunten 

moesten inleveren. Uiteindelijk haalden ze 

een matchpunt minder dan het zesde (en 

dus eigenlijk een meer). Niet onvermeld 
mag blijven dat het zesde wel de onder
linge wedstrijd won. Dit team zal ook vol

gend seizoen de goden hard nodig hebben. 

Topscorers: Frans Oranje met 4 uit 7 en 

invaller Hans K.uijper met 3 uit 3. 
Het zevende wilde nu wel eens toeslaan. 

Aangevuurd door kapitein Eric van Tuijl 
en ondersteund door het feuilleton 'W in-
16  

ning with the 7'11' van Maarten Vonder 
moest dit team tot grote daden in staat zijn. 
Het liep anders. Exemplarisch was de wed

strijd uit tegen Grasmat. Door een samen

loop van omstandigheden lieten we drie 

borden leeg: een historisch dieptepunt. 
Hierdoor was de 'winning mood' verdwe

nen. Niettemin wordt in de eindrangschik

king een middenpositie ingenomen. De rek 

is er dus allerminst uit. 
Topscorers: Jaap Tanja met 3 uit 4 en 

Peter van der Werf met 41/2 uit 7. 
Het achtste was de revelatie van dit sei

zoen. Onder aanvoering van een bezielde 

Pieter Heimans werd in het verre Tuin
dorp-Oostzaan de latere kampioen TOZ 

2 verrassend verslagen. Ook de andere pro
movendus uit de vijfde klasse, Raadsheer 

7, werd overtuigend aan de kant gezet. 

Door gebrek aan ervaring - of was spelen 

leuker dan winnen? - eindigde het achtste 
op een bescheiden vijfde plaats. Het zou 

toch spijtig zijn als dit team volgend jaar 

niet kan aantreden. 

Topscorers: Hans Puyker met 4 uit 5 en 

W im Kraay met 5 uit 7. Jop Dekker 
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voorstel teamindeling seizoen 1999-2000 
Jop Dekker 

Het lijkt mogelijk om opnieuw met acht teams in de externe competitie aan te treden. 

Weliswaar is dan het aantal reserves beperkt, maar met ieders medewerking moet het 

kunnen. Het bestuur stelt derhalve voor twee teams in de KNSB- en zes teams in de 

SGA-competitie te laten deelnemen. 

Hieronder vindt u een voorlopig teamindeling. Hier kunnen dus nog dingen in veran

deren. Er kunnen nog nieuwe leden bij komen. Ook is - door bijvoorbeeld vakantie -

niet iedereen persoonlijk benaderd. Eventuele wensen en bezwaren kunt u bij het be
stuur kenbaar maken. Ook zijn er nog teamleiders nodig. Deze relatief lichte taak is 

essentieel voor een vlot verloop van de competitie en dus ook voor uw spelvreugde. 

Voelt u dus geroepen! 

Caïssa 1 (1' klasse KNSB): 
1. Hajo ]olies 
2. Wan Fokkink 
3. Robert Kikkert 
4. Pieter Melford 
5. Niek Narings 
6. Elwin Osterwald 

7. Jaap Spreeuw 
8. Avni Sula 
9. Hans de Vilder 
10. Michaël Wunnink 
tl. Menno Meijer? 

Caïssa 2 (3' klasse KNSB): 
1. Dennis Breuker 

2. Jildo Kalma 
3. Rik Lith 
4. Michiel Pos 

5. Jeroen Selier 
6. Jan Spoorenberg 
7. Kees Sterrenburg 

8. Theo Weijers 

tl. Dennis Breuker? 

Caïssa 3 (promotieklasse SGA): 
1. Jop Dekker 
2. Hans Dirks 
3. Robert Kocharijan 
4. Martin Niewenhuis 
5. Errit Petersma 

6. Piet Ruhe 
7. Robert-Jan Schaper 
8. Tom Spits 
tl. ?? 

Caïssa 4 (1' klasse SGA): 
1 .  André Bach 
2. David Colmer 
3. Wilbert de Kruiff 
4. MichaLeuw 
5. Menno Meijer 
6. Gerard Mulder 
7. Nils de Rijk 
8. Herre Trujillo 
tl. Herre Trujillo 

Caïssa 5 (2' klasse SGA): 
1. Jeroen Hoogenboom 
2. EdLeuw 
3. Frans Roes 
4. Stefan Steemers 
5. Hans Uiterwijk 
6. Sjoerd de Vos 
7. Bert Wijchgel 
8. Pim Zonjee 
tl. EdLeuw? 

Caïssa 6 (2' klasse SGA): 
1. John Könst 
2. Hans Kuijper 
3. Bas Lewerissa 
4. Tony Lith 
5. Jan Meuleman 
6. Leo Oomens 
7. Frans Oranje 
8. Alex Wunnink 
tl. Leo Oomens? 

zie voor de ovenge teams pag. 14 
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Leo Oomens 

Haroun al Rashid retrouvé. 

Zo'n rubriek als deze slingert zich voort 
in de tijd. Ik heb niet bijgehouden hoe

veelste aflevering dit ondertussen is, maar 
het zijn er al heel wat. Dit alleen als veront
schuldiging voor de voor de helft aan 
Proust ontleende titel hierboven. Nog iets 
wat helemaal niet terzake doet: ik ben dol 
op wendingen als: 'voor de voor de' in de 
zin hiervoor. Dat maakt het schrijven in 
het Nederlands zo aardig, de eigenaardige 
mogelijkheden die onze taal biedt. Over 
schaken schrijven is mooi, maar als het 
schrijven zelf niet leuk zou zijn, wie zou 
dan de moeite nemen om het te doen, en 
wie zou de moeite nemen om het vervol
gens weer te lezen? 

Nu dan wel ter zake. U heeft nog een 
oplossing van een Smullyan-puzzeltje te
goed. Ik heb in de afgelopen vakantieweken 
uit op de club afgeluisterde gesprekken be
grepen dat ik binnen Caïssa zeker niet de 
enige ben die dol is op de schaakpuzzels 
van Raymond Smullyan. Veel mensen ken
nen hem ook als de auteur van boeken over 
logica. In feite zijn zijn puzzeltjes (van wen
dingen als: zijn zijn houd ik ook) toepas
singen van wat hij beschouwt als logisch 
denken. De logica heeft zich als weten
schappelijk bedrijf vrijwel teruggetrokken 
in een taal van formules. Vrijwel alles draait 
nog maar om tautologieën, en om de vast
stelling dat er nog maar heel weinig is waar
over je iets verstandigs kunt zeggen. (Ik 
chargeer hier veel meer dan ik zelf redelijk 
vind, maar iets is er wel van aan.) Smullyan 
probeert de logica fris te houden door te 
laten zien dat er ook in het dagelijks leven 
nog van alles te doen valt met logisch re-
1 8  

deneren. Je kunt natuurlijk menen dat scha
ken en het dagelijks leven niet veel met el
kaar te maken hebben, en zelfs dat 
Smullyans puzzels ook maar weinig met 
schaken te maken hebben. Maar het gaat 
hem om een versmalling van de dagelijkse 
werkelijkheid. Hij reduceert de wereld tot 
het kleine gebiedje van 64 velden. En hij 
laat zien dat op dat kleine terrein de logica 
kan helpen om problemen op te lossen die 
op voorhand onoplosbaar leken. Aan de 
oplossing van zijn puzzeltjes heeft niemand 
iets, behalve dat je er het idee door kunt 
krijgen dat ook andere moeilijk oplosbare 
vraagstukken toch een oplossing hebben. 

Nu dan echt ter zake. Het ging om de 
volgende stelling. Omdat Tony's schaak
programma niet de mogelijkheid biedt een 
stelling op te zetten zonder twee koningen 
op het bord, plaats ik de witte koning maar 
even voor het gemak op veld h8. Maar het 
gaat er juist om dat we niet weten waar hij 
staat. Denk de koning op h8 dus weg! 
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Opgave: waar staat de witte koning? 
Smullyan noemt deze monarch Haroun al 
Rashid, omdat hij dit puzzeltje heeft opge
nomen in zijn boekje The Chess Mysteries of 
the Arabian Knights. U ziet: Smullyan houdt 
behalve van logica en van schaken en van 
puzzeltjes ook van woordspelingen. Zoiets 
als Wodehouse die een van zijn persona
ges Smith noemde, maar om die te onder
scheiden van de vele miljoenen andere 

mensen die Smith heten, zijn naam spelde 
als Psmith. Net als in psycho!ogy spreek je  
die begin-p niet uit. Wat me eraan doet 
denken dat ik ooit wist waarom je het En
gelse woord GOD ofwel helemaal niet kon 
uitspreken ofwel als FISH. Voor de g liep 
dat via woorden als borough, waarin je de g 
niet hoort en enough waarin je een f hoort. 
De o wordt een i in women en onhoorbaar 
in Mar!borough (de eerste tenminste). Maar 
hoe zat het ook weer met de d? 

Goed, het ging om de plaats waar Haroun 
al Rashid, heerser der gelovigen, terug te 
vinden moet zijn in het betoverde schaak
koninkrijk .  Op de club kwam Robert 
Kikkert al met de oplossing. Hij gaf schets
matig aan hoe de oplossing moest lopen, 
dus hij toverde die niet uit dezelfde hoed 
van de Chinese tovenaar die Haroun al 
Rashid de onzichtsbaarheidstruc had ge
leerd. 

Ik geef de gedachtengang maar stap voor 
stap. Om te beginnen moeten we de stel
ling zoals die nu op het bord staat goed 
bekijken. De zwarte koning staat schaak. 
Maar de loper kan nergens vandaan komen. 
Over de diagonaal a4-dl zou hij al eerder 
schaak hebben gegeven. En van de diago
naal a4-e8 kan hij niet zijn gekomen om
dat daar de toren op bS in de weg staat. 
Het ligt dus voor de hand dat de stelling 
hoe dan ook onmogelijk is. J\'iaar stel dat 
de loper schaak heeft kunnen geven door
dat de witte koning de diagonaal a4-dl vrij
maakte? Omdat de witte koning natuurlijk 
niet op veld c2 heeft kunnen staan, moet 
hij dan op veld b3 hebben gestaan. Maar 
daar staat hij dubbel schaak. Hoe is dat 
mogelijk? Aangezien die stukken maar een 
voor een kunnen bewegen kan de witte 
koning niet bij de laatste zet van zwart zijn 
schaakgezet met de loper of met de toren, 
want hij zou dan allang schaakstaan door 
het andere stuk . De stelling lijkt dus on-
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mogelijk. 

Maar Smullyan verzint juist voor onmo
gelijke stellingen zijn puzzeltjes. En dus ... 
Zijn eerste suggestie is dat er behalve de 
witte koning nog meer stukken op het bord 
hebben gestaan die we nu niet meer kun
nen zien. Niet omdat die ook lijden aan 
onzichtbaarheid, maar omdat ze zijn ge
slagen. Hoe komen we daarmee verder? 
Stel dat de witte koning inderdaad op b3 
heeft gestaan, dan mag maar één van de 
schaakjes het resultaat zijn geweest van een 
beweging met de loper of met de toren. 
Het andere schaak moet het resultaat zijn 
van het wegbewegen van een ander stuk. 
Is er een oplossing die die beide voorwaar
den combineert? Bovendien moet de witte 
koning op zijn laatste zet van veld b3 zijn 
weggegaan, om het loperschaak op de 
zwarte koning te veroorzaken. Dus hoe kon 
de witte koning op veld b3 hebben gestaan 
en waar is hij heen gegaan? 

Stel dat zwart schaak heeft gegeven door 
met zijn loper naar veld dS te bewegen. Dan 
moet er een stuk op veld b4 hebben ge
staan om het torenschaak te onderbreken. 
Maar wit moet dan ook hebben beschikt 
over een verdedigingszet die het loper
schaak ophief, maar die er vervolgens toe 
leidde dat er op veld b4 géén stuk meer te 
vinden is. Hoe? Stel er stond een wit sttik 
op veld b4. Dan is niet te verklaren waar 
dat nu gebleven zou zijn. Als de loper in
derdaad het schaakgevende stuk was, zou 
bijvoorbeeld een witte toren van b4 naar 
c4 hebben kunnen gaan om het loper
schaak te onderbreken, maar die toren zou 
dan gepend zijn geweest door de zwarte 
toren. Onmogelijk dus. Bovendien zou die 
toren nog op het bord hebben gestaan. Aan 
een zwart stuk op b4 kan wit ook niets 
hebben gehad tegen het loperschaak: hij 
kan daarmee niet zetten en bovendien al
weer: waar is dat stuk gebleven? 
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De oplossing moet erin zitten dat er op 
b4 iets heeft gestaan dat twee dingen tege
lijk kon doen: zowel het torenschaak als 
het loperschaak moet er door zijn vrijge
maakt. Maar dan moet het loperschaak 
eerst onderbroken zijn geweest. De oplos
sing wordt vervolgens eenvoudig: stel er 
stond een zwarte pion op veld b4. Die zou 
naar veld c3 hebben kunnen gaan door daar 
een stuk te slaan, en de witte koning zou 
die pion vervolgens op c3 hebben kunnen 
slaan. Maar welk witte stuk moet dat ge
weest zijn. Tenslotte moet ook het loper
schaak onderbroken zijn geweest. En dat 

kan alleen met een stuk op veld c4. De pion 
op b4 kan behalve door rechtstreeks te 
slaan op b3 ook door en passant te slaan 
op b3 terecht komen. Het geslagen stuk 
op c4 moet dan een witte pion zijn die af
komstig is van veld c2 en die juist naar c4 
is verhuisd. 

We krijgen dan een beginstelling die er 
zo uit ziet: 
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(De plaats van de zwarte loper is vrij op 
de diagonaal a8-h1,  maar hij mag niet al op 
d5 staan, want daar moet hij nog heen kun
nen.) 

In deze stelling is zwart aan zet. Hij geeft 
schaak met de loper: 1 . .. LdSt. Er volgt 
nu 2. c4 bc3 ept (uncovered) 3. Kxc3t 
(uncovered) . Daarmee hebben we de stel
ling gekregen die we zoeken. De koning 
staat daarin dus op veld c3. 
20 

Is dit soort puzzeltjes nog leuk? Dit is 
nog maar het eerste serieuze probleem dat 
Smullyan ons voorlegt. De opgave waar
mee ik twee nummers geleden begon, was 
alleen een makkelijk voorbeeld in zijn in
leiding dat diende om te demonstreren hoe 
je tegen onmogelijke stellingen moest aan
kijken. In de rest van het boek worden 
Smullyans opgaven alleen maar moeilijker. 
Maar tegelijkertijd, naarmate je meer van 
die puzzeltjes hebt bekeken - en de oplos
singen achterin het boek erbij -, raak je 
meer en meer gewend aan het soort ge
dachtengangen die nodig zijn om ze op te 
lossen. En daardoor worden ze ook weer 
makkelijker. Althans dat beweert Smullyan 
zelf. Het is mij nog niet gelukt er eentje 
zelfstandig op te lossen. 

De opgave voor de volgende keer is ont
leend aan een gewone schaakpartij: In de 
derde matchpartij om het WK Vrouwen 
tussen Alisa Galliamova en Xie Jun deed 
wit (Galliamova) op de 35ste zet iets fan
tastisch. 
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Wit speelde hier: 35. Ta1-a8!! 
De uitroeptekens zijn van Gert Ligterink 

in de Volkskrant. Ik neem hier het com
mentaar van Ligterink maar even over: 
"Een adembenemende ontknoping. Plot
seling is zwart in ale varianten verloren. Na 
35 . . . Txa8 komt 36. Lxh7t en ook 35 . . . 
Pxg4t blijkt geen uitweg na 36. Dxg4! Lxg4 
37. Lh7t en mat op de volgende zet." In 

de partij speelde Xie Jun daarom 35 . .. Lf8. 
Maar ook dat hielp niet. Er volgde nog: 

36. Txe8 Lxe8 37. Pf5 De5 38. Df3 Pxe4 
39. Pxe4 Kh8 40 Pg5 en zwart gaf op. 

Het gif in de stelling zit hem in het 
schaakzetje Lxh 7t, waardoor de witte dame 
actief wordt. Zwart zou dat probleem kun
nen verhelpen door 35 . . . Pxe4 te spelen. 
Ligterink noemt deze zet echter niet eens 
en Xie Jun zag er kennelijk ook niets in. 
Toch wil ik wedden dat vrijwel elke zwart
speler op onze club de loper op e4 zou 
hebben geslagen. Zeker in de middenrif
regionen waarvoor deze rubriek eigenlijk 
wordt geschreven. 

De opgave luidt dus: waarom helpt 35 . . . 
Pxe4 niet? Ik zie netjes uitgewerkte oplos
singen graag tegemoet. (En nu niet flauw 
doen en het door de computer laten op
lossen! Schaken hoort te zijn een gevecht 

tegen je eigen onvermogen. De hulp van 
de computer leidt daarbij tot vervalsingen. 
Daarin ben ik een moralist.) De meest over
tuigende oplossingen worden in een vol
gend nummer gepubliceerd. C"1 

Van de activiteitencommissie 

De activiteitencommissie (Niek Narings, 
Tom Spits, Paul Schipper, Corneel Simons, 
Hajo ]olies, Nils de Rijk, Dennis Breuker, 
Maarten Vonder en Robert Kikkert) is op
gericht om wat meer 'jeu' aa:h het reilen en 

zeilen van Caïssa te geven. Het gaat op dit 
moment niet zo goed met Caissa (zie el
ders in dit blad) en door ervoor te zorgen 
dat er meer gebeurt op de club, hopen we 
niet alleen een leukere club te worden, maar 
tevens dat meer mensen lid worden van 
onze club. Hieronder een beknopte samen
vatting van onze plannen die wij willen 
voorleggen aan de AL V 

Simultaan 
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Het lijkt ons een aardig idee om in het 

komende jaar een simultaan te organise
ren, eventueel in combinatie met een le
zing, te geven door een aansprekende GM. 
Het idee, is om een kleine bijdrage voor 
deelname van de leden te vragen (bv. f 
2,50), maar ook dat mensen van buiten de 
club mee kunnen doen voor een wat gro
tere bijdrage (bv. f 5,-). Wanneer we met 
een dergelijk interessant evenement uitge
breid adverteren, hopen we behoorlijk wat 
mensen te trekken. 

Ludieke avond 
We hebben plannen om één dinsdag

avond te organiseren waarop er op lollige 
wijze geschaakt wordt. Te denken valt aan 
gong-schaak of shujjlechess, waarbij via een 
bepaald rouleersysteem met rijen (voor 
info: Niek) iedereen tegen iedereen kan 
komen te spelen. Het doel van deze avond 
is vooral veel lol maken. 

Jaarlijkse snelschaaktoernooi 
Voornoemde voorstellen zouden inhou

den, dat twee ronden wintercompetitie ver
loren zouden gaan. We denken dit verlies 
te kunnen reduceren tot één door een ge

wij zigde opzet  van het vluggerkam
pioenschap. Tot nu toe werd dit kampioen
schap niet tot ieders genoegen over twee 
dinsdagavonden uitgesmeerd. Wij stellen 
voor het vluggerkampioenschap op één 
avond in een dubbele achtkamp te houden. 
Speeltempo: vijf minuten per persoon per 
partij en prijzen in natura. 

Studieclub 
Verder zijn wij van plan één keer per twee 

dinsdagav�nden tussen ongeveer zeven en 
acht een soort college/studieclubje te or
ganiseren. Iemand uit het eerste, tweede of 

Zie voor het vervolgpagina 27 
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Maanus 
m s m  ·� 

Aran Köhler beleefde een paar mooie 
schaakweken. Eerst scoorde hij in Soest 51/2 
uit 7, wat goed was voor een gedeelde eer
ste plaats. Daarna eindigde hij op het Pink
stertoernooi van het Bussums Schaak Ge
no otschap eveneens op een gedeelde 
tweede plaats in het gezelschap van Barsov 
en Giek. Bij het ingaan van de laatste ronde 
speelde Aran tegen oud-Caïssakampioen 
Karel van der Weide die met 6 uit 6 op de 
eerste plaats s tond. 'Speel je op winst?', was 
zijn vraag. De vraag stellen was hem be
antwoorden. Na vier zetten resultaatschaak 
werd het remise. Zo bleef Aran in de race 
om de Grote Prijs van de Utrechtse Heu
velrug. Met een mix van Chris Hinze, Roe
meen se zigeunermuziek en meditatie
muziek op zijn walkman ging de reis naar 
Utrecht voor het OKU dat door Paul Keres 
werd georganiseerd. Na vijf ronden was 
hij met 31/2 punt al niet meer in te halen. 
Zo won Aran de Grote Prijs. We zullen hem 
missen nu hij voor Gambiet gaat spelen. 

Tegen Jeroen Hoogendoorn speelde 
Aran de volgende partij. 

Aran Köhler - Jeroen Hoogendoorn 
Bussum, 24.5.99 

1. d4 Pf6 2. c4 c5 3. d5 b5 4. eb a6 5. ba 
g6 6. Pc3 Lxa6 7. e4 Lxfl 8. Kxfl d6 9. 
Pge2 Lg7 10. g3 0-0 11. Kg2 Db6 12. Tbl 
Pa6 13. b3 e6 14. de fe 15. f3 Dc6 16. Lg5 
Pb4 17. Dd2 d5 18. ed ed 19. Thfl f3 heeft 
wat extra bescherming nodig. 

19 . . . d4 20. Pa4 Tae8 21. Pxd4 cd 22. 
Db4 Te2t 23. Kgl Pg4 Het begint nu 
penibel te wrden voor wit. Maar na een 
aantal sterke tussenzetten komt wit in het 

22 

voordeel. 
24. Tbc1 Dd5 
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25. Pb6! Dxg5 26. Dc4t Kh8 27. Dxe2 

Pe3 28. Tf2 Pf5 29. f4 Dd8 
Nu nog wat krachtzetten. 
30. De6 Pe7 31. Pd7 Te8 32. Pe5 Pg8 

33. Pg7:j: 

I n  Bussum was Paul Schipper ook van de 
partij. Hij speelde tegen het jeugdtalent 
Daniël Stellwagen die zijn reputatie waar
maakte .. Voor zijn partij tegen Paul kreeg 
hij een schoonheidsprijs. 

D. Stellwagen - P. Schipper 
Bussum, 6.6.99 
1. e4 c5 2. Pf3 Pc6 3. d4 cd 4. Pxd4 e6 

5. Pc3 a6 6. Le2 Dc7 7 .. 0-0 b5 8. Pxc6 de 
9. a4 b4 10. Pbl Pf6 11. Ld3 c5 12. Pd2 
Lb7 13. De2 Ld6 14. f4! Lxf4 
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15. Txf4! Dxf4 16. Pc4 Dc7 17. e5 Pd5 

18. Pd6t Kf8 19. Lg5 h6 20. Dh5 Kg8 21. 
Ld2 Pf8 22. Tfl Pb6 23. Tf4 Pxa4 24. Tg4 

f5 25. exf6 e.p. Txf6 26. De8t Tf8 27. 
Dxe6t Tf7 28. De8t 1-0 

Don't worry 
Bert Wijchge/ 

Nadat vorig jaar onze bescheiden Elwin 
de Petersma-cup in ontvangst mocht ne
men met een score van 90% en de jaren 
ervoor de cup altijd ging naar spelers met 
een score variërend van 90 - 100%, gaat 
dit jaar de cup naar een speler met slechts 
7 5%. Op zich is 7 5% score niet slecht, maar 
als je daarmee extern de beste bent, bete
kent dat, dat de rest van de club het er le
lijk bij heeft laten zitten. Caïssa heeft als 
club er inderdaad geen lekker jaar op zit
ten. 

Veel spelers waren afgebrand en uitge
blust. Het eerste kon zich dankzij captain 
Rill handhaven - zij het met moeite. Het 
tweede moest een stapje terug doen. Bij 
het derde was het ook armoe troef, slechts 
twee spelers kwamen boven de 50%. Het 
vierde begon goed door Gambit te ver
slaan, maar eindigde slechts in de midden
moot. 

Het vijfde, zonder de Vos en Wijchgel 
was eveneens slechts middenmoot. Het 
zesde kon zijn kloten nog maar net red
den. Het zevende en achtste eindigden 
eveneens in de middenmoot, maar eigen
lijk was het achtste van Johan van der 
Klauw met 7 uit 7 relatief het beste Caïssa
team. 

Het ging dit jaar dus niet best met Caïssa. 
Maar moeten we nu meteen in de stress 
schieten en ijlings spoedvergaderingen uit
schrijven? Ach ja, het is goed als Caïssaspe
lers alert blijven en zorgelijk zijn om de 
externe resultaten. 

Maar de bomen groeien niet tot in de 
hemel, een slecht jaar ertussen is gewoon. 
Don 't worry about it. Alles zal reg kom. 

Aangezien het traditie is dat de E.P.-cup-
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winnaar een partijtje inlevert en die ook 
van conunentaar voorziet, dus dit keer een 
van mijn hand. Bij mijn weten is dit de al
lereerste keer dat ik een partij instuur, lo
gisch want ze zijn normaal niet om aan te 
zien. I k  mishandel meestal de opening, 
verkracht het middenspel en bij het eind
spel donder ik meestal stomdronken van 
mijn stoel. En dan toch nog het beste ex
terne resultaat! Arm, arm Caïssa. Dit heeft 
de club eiegenlijk niet verdiend, maar tja, 
tja . . .  

Caïssa - Tal 4 
Wijchgel - Helmers 
1. d4 d5 2. c4 de Mijn tegenstander was 

vroeger danuner, slaan is verplicht. 
3. Pf3 Pf6 4. Pc3 Lf5 niet zo goed 
5. e3 e6 kalmpjes aan - dan breekt het 

lijntje niet. 
6. Lxc4 Pbd7 7. 0-0 c6 8. De2 Pe4 9. 

Ld3 Pxc3 éénmaal een danuner, altijd een 
dammer 

10. be Lg4 11. Tbl Tb8 12. c4 e5 13. h3 
h5 koffiehuisschaak van de bovenste plank 

14. Tfdl Df6! zwart is niet bang. 
15. Le4! Dh6 ik moet en zal wit mat zet

ten. 
16. Dd3 Le7 17. Lf5 Lxf3 beter was Lxf5. 
18. Lxd7t Kxd7 nu komen die grote ba-

nanen met die flaporen. 
19. det Ke8 Help! 
20. Dd7t Kf8 zie diagram op pagina 29 
21. Txb7! Te8 Help, help! Wit zit zwaar 

onder de epo en nandrolon, hash, drank 
en een snuifje coke doen op dit moment 
wonderen. Gelukkig kent het schaken geen 
dopingcontrole. 

22. La3 Dg5 zwart denkt en toch zal ik 
hem mat zetten! 

23. Le7t Txe7 24. Dxe7t Txe7 Het aan
bod van wit aan zwart om ook eens een 
snuifje te nemen werd afgeslagen, trouwens 

zie voor het slot van deze bedwelmende partijpagina 29. 
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Het snelschaakkampioenschap 

Poule A 
naam 1 2 3 4 5 

Narings XXX 1 1 0 0 

Jolles 0 XXX Y:z 0 0 

Beugelink 0 Y:z XXX 0 0 

Kikkert 1 1 1 XXX 0 

de Vilder 1 1 1 1 XXX 

v. Rappard 1 Y:z 1 1 0 

Schipper 0 0 1 0 Y:z 

Breuker 0 0 1 Y:z 0 

Weijers 0 0 1 0 0 

Sula 0 0 1 0 0 

leuw 1 1 1 1 1 

Snelschaakkampioenschap 
Tony Lith 

Micha weer 
Na de eerste ronde op lS mei werd op 

2S mei de tweede ronde van het snelschaak
kampioenschap gespeeld. Slechts met grote 
moeite wist men titelverdediger Micha 
Leuw te bewegen tot het verdedigen van 
zijn titel. Zijn hoofd stond er niet zo naar. 
Tijdens het verloop van het kampioenschap 
bleek dit echter schijn. Met speels gemak 
werd de ene na de andere Caïssaan opge
bracht. Alleen Hans de Vilder kon nog 
enigszins het wiel van Micha houden. 
Door een remise tegen Paul Schipper 
kwam Hans een halfje te kort zodat het 
niet tot een barrage kwam. Alleen tegen 
Diederik van Rappard leed Micha een 
nederlaag. Niet toevallig, want Diederik 
was uiteindelijk goed voor het brons. 

Clubkampioen Niek Narings ging voor 
de dubbel, maar het zat hem niet mee. 
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6 7 8 9 10  11 lotaal 

0 1 1 1 1 0 6 

Y:z 1 1 1 1 0 5 

0 0 0 0 0 0 Y:z 

0 1 Y:z 1 1 0 6Y:z 

1 Y:z 1 1 1 0 8Y:z 

XXX 0 1 Y:z 1 1 7 

1 

0 

Y:z 

0 

0 

XXX Y:z 1 0 0 4 

Y:z XXX 1 0 0 3 

0 0 XXX 0 0 1Y:z 

1 1 1 XXX 0 4 
r " 1 1 1 1 XXX L. � _J 

I n  de B-poule bleef Gerard Rill ongesla
gen. Alleen tegen Jaap Spreeuw liet hij een 
halfje liggen. 

In de C-poule hield Herre Trujillo on
genadig huis: met vijf uit vijf greep hij de 
boekenbon. Jan Spoorenberg was de 
enige die hem nog een beetje kon volgen. 

Tom Spits was een maatje te groot voor 
de D-poulers: 100 % was zijn score en de 
boekenbon ·was zeer op zijn plaats voor 
deze jonge geleerde in spe. In deze poule 
eindigde Robert Kocharyan als tweede. 

In de E-poule gingen de heren er dub
belrondig tegenaan. Dit tot groot genoe
gen van Tony Slengard die SO% scoorde. 
Hier gaf Leuw sr. een beschaafde brul. 

I n  de F-poule eindigden Frans Oranje, 
Eric van Tuyll en Pieter Heimans ex 
aequo. Na de barrage bleek Frans de sterk
ste. In totaal 41 spelers speelden uiteinde
lijk 172 partijtjes. . 01 
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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. Dit jaar gaat de beker naar Bert 
W ijchgel met een mooie 7S% score. Dankzij zijn zes partijen bleef hij directe concur
rent Hans Puyker nipt voor. 

Bert Wijchgel 

Hans Puyker 
Pim Zonjee 
Wim Kraay 
Bas Lewerissa 
Daan Jansen 
Dennis Breuker 
Hans Kuijper 
Jaap Tanja 
Micha Leuw 
Jeroen Selier 
Peter Koefoed 
Gabor Lörinczy 
Frans Oranje 
Theo Weijers 
Peter van der Werf 
Martin Niewenhuis 
Eric van Tuijl 
Jaap Spreeuw 
Tom Spits 
Niek Narings 
Aran Köhler 
Ed Leuw 
Pieter Heimans 
David Colmer 
Paul Goricki 
Gerard Rill 
Robert Kikkert 
Wilbert de Kruiff 
Maurice Aué 
Herre Trujillo 
Gerard Mulder 
Hans Uiterwijk 
Steven Kuypers 

team 
C3 41/2 uit 6 

es 4 uit s 
es s uit 7 
es s uit 7 
es 3 uit 3 
C4 4 uit 6 
C2 S uit S 
C7 3 uit 7 
C7 3 uit 4 
Cl 3 uit S 
C2 31/z uit 6 
es 31/2 uit 6 
C7 31/2 uit 6 
C6 4 uit 7 
C2 41/2 uit S 
C7 41/z uit 7 
C3 3 uit 6 
C7 31/2 uit 6 = 

Cl 31/2 uit 7 
es 3 uit s = 

Cl 4 uit 7 
Cl 3 uit 6 
es 3 uit 6 
es 3 uit 6 
C4 21/2 uit S 
es 2 uit 4 
Cl 3 uit S 
Cl 3 uit S 
C4 3 uit 6 
C7 31/2 uit 7 = 

C4 31/2 uit 7 = 

C4 31/2 uit 7 = 

es 3 uit 7 = 

C7 
Johan van der Klauw CS 

3 uit 7 = 

3 uit 7 

7S% 

SO% 
71% 
71% 

100% 
67% 
63% 
43% 
7S% 
60% 
SS% 
SS% 
SS% 
S7% 
S6% 
64% 
SO% 
SS% 
SO% 
60% 
S7% 
SO% 
SO% 
SO% 
SO% 
SO% 
3S% 
3S% 
SO% 
SO% 
SO% 
SO% 
43% 
43% 
43% 

totaal 
41/2 uit 6 

4 uit s 
s uit 7 
s uit 7 
4 uit 6 
4 uit 6 
s uit s 
6 uit 10 
3 uit s 
3 uit s 

31/2 uit 6 
31/2 uit 6 
31/2 uit 6 
4 uit 7 

41/2 uit s 
s uit 9 
s uit 9 

41/2 uit 9 
41/2 uit 9 
4 uit s 
4 uit s 
3 uit 6 
3 uit 6 
3 uit 6 
3 uit 6 
2 uit 4 

41/2 uit 10 
41/2 uit 10 
4 uit 9 
4 uit 9 

31/2 uit s 
31/2 uit s 

3 uit 7 
3 uit 7 
3 uit 7 

7S% 

SO% 
71% 
71% 
67% 
67% 
63% 
60% 
60% 
60% 
SS% 
SS% 
SS% 
S7% 
56% 
56% 
56% 
50% 
50% 
50% 
SO% 
50% 
50% 
50% 
50% 
50% 
45% 
45% 
44% 
44% 
44% 
44% 
43% 
43% 
43% 
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Michaël Wunnink Cl 21/2 uit 6 
Jan Meuleman C6 21/2 uit S 
André Bach C4 21/2 uit 6 
Pieter Melford C2 31/2 uit 9 
Avni Sula C2 31/2 uit 9 
Nils de Rijk C4 3 uit S 
Hajo Jolles Cl 3 uit 8 
Elwin Osterwald Cl 3 uit 8 
Diederik van Rappard C3 0 uit 2 
Rick Eckstein C8 21/2 uit 7 
Menno Meijer 
Piet Ruhe 
Jop Dekker 
Jildo Kalma 
Stefan Steemers 
Henna van Keulen 
Hans de Vilder 
Rik Lith 
Kees Sterrenburg 
Robert Jan Schaper 
Paul Laport 
Errit Petersma 
Leo Oomens 
Frans Roes 
Alex Wunnink 
Marjolein Denslagen 
Michiel Pos 
Tony Lith 
Josefien Bruijn 
Maarten Vonder 

C6 3 '12 uit 7 
C3 1 1/2 uit 7 
C3 2 uit 7 
C4 2 uit 6 
es 2 uit s 
C8 2 uit 6 
Cl 2'12 uit 8 
C2 2'12 uit 8 
C2 2 uit 7 
C3 2 uit 7 
C6 2 uit 7 
C3 2 uit 7 
C6 1 1/2 uit 7 
es 1 1/2 uit 6 
C6 1 '12 uit 6 
C8 1 uit S 
C2 1 1/2 uit 9 
C6 '12 uit 6 
C8 1 uit 6 
C7 1 1/2 uit 6 

En de spelers met minder dan 4 partijen: 

C3 
C7 

uit 1 
uit 

Allaert Troost 
Mirjam l<Jijnkramer 
Joost van Steenis 
Hans Dirks 
Jos Titulaer 

Cl 1 
C3 1 
C7 

uit 2 
uit 2 
uit 2 
uit 3 
uit 3 

Paul Schipper 
John Könst 

cup 
C6 

Hernan Ruiz C3 
Jeroen Hoogenboom CS 
Robbert van het Kaar C2 
Eisse Mastenbroek C4 
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1/2 uit 
0 uit 3 
0 uit 1 
0 uit 1 

42% 
SO% 
42% 
39% 
39% 
60% 
38% 
38% 

0% 
36% 
SO% 
21% 
29% 
33% 
40% 
33% 
3 1 %  
3 1 %  
29% 
29% 
29% 
29% 
2 1 %  
2S% 
2S% 
20% 
1 7% 

8% 
1 7% 

8% 

1 00% 
1 00% 

SO% 
SO% 
SO% 
33% 
33% 
SO% 

0% 
0% 
0% 

3 uit 7 
21/2 uit 6 
3 1/2 uit 9 
31/2 uit 9 
31/2 uit 9 

3 uit 8 
3 uit 8 
3 uit 8 
1 uit 4 

21/2 uit 7 
31/2 uit 1 0  
31/2 

4 

3 

uit 10 
1 2  

uit 9 
uit 

2 uit 6 
2 uit 6 

21/2 uit 8 
21/2 uit 8 

2 uit 7 
2 uit 7 
2 uit 7 
2 uit 8 
2 uit 8 

1 1/2 uit 6 
1 1/2 uit 6 

1 uit s 
1 1/2 uit 9 
1 1/2 uit 9· 

1 uit 6 
1 1/2 uit 6 

uit 
uit 

1 � 2 
1 � 2 
1 � 2 
1 � 3 
1 � 3 

� � 2 
0 � 3 
0 � 1 
0 � 1 

43% 
42% 
39% 
39% 
39% 
38% 
38% 
38% 
38% 
36% 
3S% 
3S% 
33% 
33% 
33% 
33% 
3 1 %  
3 1 %  
29% 
29% 
29% 
2S% 
2S% 
2S% 
2S% 
20% 
1 7% 
1 7% 
1 7% 

8% 

1 00% 
1 00% 

SO% 
SO% 
SO% 
33% 
33% 
2S% 

0% 
0% 
0°/o 

iemand van buiten zal een soort praatje 
geven over een bepaalde opening, een be
paalde partij, een bepaald type eindspel of  
over iets wat met schaken te maken heeft. 
Voor info en suggesties: Robert. 

Organiseren rapidtoernooi 
Hierboven staan zo wat plannetjes voor 

op de dinsdag. Verder willen we proberen 
op een zaterdag samen met ENPS & ES'80 
een rapidtoernooi in De Pijp te organise
ren. Eén van de doelen van dit toernooi is 
de mensen in De Pijp te enthousiasmeren 
voor het schaakspel en zodoende hiermee 
eventueel wat leden te winnen. We hebben 
al contact met beide andere clubs gehad 
en vooralsnog zijn deze bereid mee te doen. 
We proberen subsidie van deelraad De Pijp 
te krijgen en de SGA schijnt ook nog een 
potje wervingskosten te hebben waarvan 
wij eventueel gebruik kunnen maken. 

Schaken op zaterdag 
Vier á vijf keer per jaar speelt Caïssa een 

thuiswedstrijd voor de KNSB-competitie: 
een dag waarop meerdere Caïssaleden de 
prestaties van de !<NSB-spelers komen vol
gen. Deze aanwezigheid van een groot aan
tal leden zou aanleiding kunnen zijn tot het 
openstellen van de bovenzaal voor het spe
len van een partij schaak, zodat een bre
dere schaakdag zou kunnen ontstaan. 

Namens de activiteitencommissie, 
Niek en Robert 

Gerechtigheid! 
Tony Lith 

Na de desastreus verlopen vorige wed
strijd om de Prindi-cup, stond een 

uitgelezen aantal Caïssanen zaterdag j.L 
brandend van verlangen om de herinne
ring aan de schandelijke nederlaag van vo
rig jaar terdege uit te wissen. Alles zat mee. 
Terwijl Prindi zich soeverein koesterde in 
de herfstige zon boven de Bloemgracht, 
wachtte het gezelschap koffiedrinkend en 
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nieuwtjes uitwisselend op het verlossend 
woord van wedstrijdleider Theo Weijers: 
de opstelling! Gambit bleek in tegenstel
ling tot vorig jaar zonder huurlingen aan te 
treden. Maar dat maakte de zaak niet min
der eenvoudig! Met spelers als Ron Nep, 
Branko Skoric, Nico Speijer en niet te ver
geten Menashe Goldberg mocht op een 
goed resultaat gehoopt worden. Maar het 
ging anders. De tegenstander van Rob 
Frederiks was het eerst klaar. Niet verwon
derlijk, want met g4 als openingszet vraag 
je om moeilijkheden Bobbels! Het ging zo: 
Van Steenis - Rob Frederiks 

1. g4 e5 2. d4 Pe7 3. de Pg6 4. Pf3 Pc6 
5. Lg5 Le7 6. Lxe7 Dxe7 7. Pc3 Pcxe5 8. 
Pxe5 Pxe5 9. e3 0-0 10. Le2 d6 11. Pd5 
Dd8 12. h3 c6 13. Pc3 dS 14. Dd4 Df6 15. 
0-0-0 b516. g5 De7 17. Kbl LfS 18. Df4 
De6 19. e4 de 20. Pxe4?? Pg6! uit. 

Leo Oomens bracht daarna de stand snel 
op 2-0. En vervolgens kwamen daar heel 
wa_t puntjes bij. Vooral aan de lagere bor
den heerste Caïssa als nooit tevoren. Dat 
was vorig jaar wel anders! Alleen Piet Ruhe 
liet zich in het verre eindspel verrassen en 
bleek zo solidair met ex-Caïssaan Marjo
lein. In de nabeschouwing werd al uitge
zien naar zondag 27 augustus 2000, want 
dan is het weer zover. Noteren die datum! 

De gedetailleerde uitslag: 1 1  - 4. 
Errit Petersma 0 - 1 Menashe Goldberg 
Robert Kikkert 0 - 1 Ron Nep 
Hajo Jolles 1 - 0 Branko Skoric 

Niek Narings Vz - Vz Nico Speijer 
Gerard Rill 1 - 0 David Garry 
Joost van Steenis 1 - 0 Rob Frederiks 
Martin Niewenhuis Vz - Vz Erik Beugelink 
Diederik v. Rappard 1 - 0 Maarten Verhaar 
Tom Spits 1 - 0 Lucie van de Vecht 

Piet Ruhe 0 - 1 René v. d. Aardweg 
Menno Meijer 1 - 0 Walter Franken 
Jeanette Mulder 1 - 0 Allard de Liefde 
Tony Lith 1 - 0 Marjolein Denslagen 
Leo Oomens 1 - 0 T homas Koolhaas 
Pim Zonjee 1 - 0 Pieter van Geest 
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Uitslagen zomercompetitie 
Steven Kuypers 

Ronde 1 B. Wijchgel 1 - 0 
M. Meijer 1 - 0 

J. v.d. Klauw 0 - 1  H. Puyker H. de Vilder 0 - 1 
P. Goricky 0 - 1  D. Rosenbaum M. Wunnink 1 - 0 
M. Ligtenberg 1 - 0 W Zonjee 

M. Vonder 1 - 0 S. Kuypers Ronde 4 
T. Slengard 0 - 1  P. Laport 

A. Wunnink 0 - 1  J. Potters H. Puyker 0 - 1 
T. Lith 1 - 0 F. Oranje S. Teunisse '/z - '/2 
P. v.d. Werf 1 - 0 E. Leuw M. Aue 1 - 0 

J. Franssen 1 - 0 ]. Uiterwijk M. Vonder 1 - 0 

S. Steemers 1 - 0 M. Meijer L. Oomens 0 - 1 

T. Spits 1 - 0 S. de Vos J. Potters 0 - 1 

H. de Vilder 0 - 1 J. Spreeuw ]. Franssen 0 - 1 
A. Wunnink 0 - 1 

Ronde 2 F. Oranje 0 - 1 
D. Breuker 1 - 0 

H. Puyker 1/2 - 1/z D. Rosenbaum S. Steemers 1 - 0 

J. v.d. Klauw 0 - 1  P. Goricky ]. Uiterwijk '/z - 'li 
L. Oomens 1 - 0 M. Ligtenberg P. Schipper 1 - 0 

W Zonjee 1 - 0 R. van Slooten E. Osterwald 0 - 1 
S. Kuypers 1 - 0 A. Wunnink 

E. van Tuijl '/z - '/z T. Slengard Ronde 5 
J. Potters 'li - '/z P. Laport 

F. Oranje 0 - 1  G. Mulder S. Teunisse 0 - 1  

T. Lith '/z - '/z P. v.d. Werf P. Goricky 0 - 1 
E. Leuw 1 - 0 J. Uiterwijk J. v.d. Klauw 0 - 1 

D. Breuker 1/z - '12 T. Spits W Zonjee 1 - 0 

S. de Vos 0 - 1  S. Steemers L. Oomens 0 - 1 

M. Meijer 1 - 0 P. Nietschke T. Slengard 1 - 0 . 
E. Osterwald '/z - '12 H. de Vilder P. Laport 1 - 0 

G. Rill '12 - '12 N. Narings J. Tanja 0 - 1 
E. van Tuijl 0 - 1  

Ronde 3 P. v.d. Werf 1 - 0 
E. Leuw 'lz - 'lz 

H. Puyker 1 - 0 H. Andrioli B. Wijchgel 1/z - '12 
P. Goriéky 1 - 0 S. Teunisse S. Steemers 1 - 0 

D. Rosenbaum 1 - 0 J. v.d. Klauw M. Wunnink 1 - 0 

M. Ligtenberg '12 - '12 M. Vonder S. de Vos 0 - 1  

W Zonjee 1 - 0 L. Oomens H. Nielsson 1 - 0 
S. Kuypers 1 - 0 J. Potters 

T. Slengard 1 - 0 J. Tanja Ronde 6 
P. Laport '12 - 'lz A. Wunnink 

G. Mulder 1 - 0 T. Lith M. Llgtenberg 0 - 1 

N. de Rijk 1 - 0 E. van Tuijl P. Goriéky 0 - 1 
F Oranje 0 - l H. Trujillo M. Aue 1 - 0 

E. Leuw 0 - 1  J. Franssen T. Slengard 1 - 0 
J. Uiterwijk 0 - 1  D. Breuker J. Potters 0 - 1 
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S. Steemers 
S. de Vos 
P. Schipper 
E. Osterwald 

P. Goricky 

]. v.d. Klauw 
M. Llgtenberg 
W Zonjee 
S. Kuypers 

T. Slengard 
G. Mulder 
]. Tanja 

E. Leuw 
B. Wijchgel 
M. Wunnink 
T. Spits 
M. Meijer 
P. Melford 

H. Puyker 
M. Ligtenberg 
R. Eckstein 
S. Kuypers 
M. Aue 
A. Wunnink 

M. Vonder 

]. Potters 
T. Lith 
J. Franssen 
D. Breuker 

M. Meijer 
P. Schipper 
M. Leuw 

S. Michel 

H. de Vilder 

H. Puyker 
W Zonjee 
J. v.d. Klauw 

L. Oomens 
G. Mulder 

J. Tanja 

H. Trujillo 
E. Leuw 
J. Franssen 

M. Meijer 

T. Spits 
P. Schipper 
C. Beekhuis 
P. Melford 

H. Puyker 
D. Rosenbaum 

J. v.d. Klauw 

P. Wieling 

S. Kuypers 
J. Potters 
G. Mulder 
H. Trujillo 
D. Breuker 

0 - 1  E. van Tuijl 

1 - 0 P. v.d. Werf 

'12 - '12 S. Steemers 

'lz - '12 F. Oranje 

0 - 1  D. Breuker 

0 - 1  B. Wijchgel 

1 - 0 P. Allaart 

0 - 1  M. Wunnink 

'12 - 1/2 S. de Vos 

Ronde 7 

1 - 0 H. van Keulen 

1 - 0 W Zonjee 

0 - 1 M. Ligtenberg 

0 - 1  L. Oomens 

'lz - '12 C. O'Mahony 

1 - 0 C. Simoons 

1 - 0 E. van Tuijl 

1 - 0 E. Leuw 

1 - 0 S. Steemers 

"Omdat", zo antwoordt hrJ, ,,ik nÖg 
steeds een klootzak ben. Omdat ik mij 
nog steeds laat gebruiken. Door thea-
terdirecteuren bijvoorbeeld. Voor 
hen ben ik niet meer dan een schaak-
stuk in hun beleid. We zijn allemáál 
schaakstukken en daarom is het bur-
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P. v.d. Werf '12 - '12 Y Stein 

B. Wijchgel 0 - 1 P. Schipper 

T. Spits 1 - 0 M. Meijer 

S. de Vos '12 - '12 E. Osterwald 

N. Narings 1 - 0 w Fokkink 
M. Leuw 0 - 1  R. Kikkert 

Ronde 8 

H. Puyker 1 - 0 M. Aué 

L. Oomens 1 - 0 ]. v.d. Klauw 
M. Ligtenberg 'lz - '12 C. O'Mahony 
R. van Slooten 1 - 0 J. Potters 
G. Mulder 1 - 0 T. Slengard 

E. van Tuijl 0 - 1 H. Trujillo 

D. Breuker 1 - 0 P. v.d. Werf 

T. Lith 'lz - 'lz E. Leuw 

T. Netten 0 - 1 B. Wijchgel 
T. Schipper 1 - 0 F. Kalff 
M. Meijer 0 - 1  N. Narings 
S. de Vos '/z - '12 M. Leuw 

mannen "van de techfüscbe afdelmg." 
Mannen? "Nog wel. Ofschoon ik lie-
ver met vrouwen werk. Vrouwen pra-
ten anders over das Ding. Over religi-
euze zaken enzo. Mannen snappen 
daar meestal niets van, zij zijn zo grof-
gebreid. Het is een gelukstreffer een 

Wc zijn allemaal s.chaohtullen (D 

damom is het bwgalijkc toned !eu9machti9 

gerlijke toneel leugenachtig met zijn mannelijke acteur te vinden die be-
verheerlijking van het ,individu." In 
Droge Faust Parsifal schrijft Schleef 

grijpt wat hij spelen moet." Stom ge-
noeg zijn er weinig rollen voor vrou-

Logica van een tonecltyp�. (NRCHa11dclsb!ad) l 'il' � 'i' ' 

4 :a: ,;; [il' . .it, .1. 4. -� .l z.11.x ,�J!i :t , � 7 .7,'/ _, 

:r�·�· : ;:,�� ;;I W•• '.. 71'..] ," !(;:: .l .1.1;1 ·" � t 1%111 ·-:;· ", · ·)� #�·Il i':/� � 2, �,#$ ?$� �Ji • • n.t• t:o 
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niet zo'n slim voorstel want zwart werkt 
bij de narcoticabrigade! 

25. Td8t Te8 Ja, Ja tegen de Paramaribo-
Columbialijn (d1 -d8) is geen kruit gewas-
sen. 

26. TeSt Kxe8 Doctors van Leeuwen in 
de knel. 

27. TbSt Ke7 en alweer wint Desi. 
28. TxhS Nasi- Goreng, Babi Pang-Pang, 

oftewel opgegeven. CWl 
29 
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Ranglijst zomercompetitie na ronde 6 

Pl . N r .  Speler 
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5 

6 

8 
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1 0  

1 1  
1 2  

H .  Puyker 
P. Goricky 

J. v . d .  Klauw 

D. Rosenbaurn 

H. van Keulen 

H. Andrioli 

6 W. Kraaij 

7 I .  N ic o l a i  

1 6  M .  Ligtenberg 

91 S .  Teuni s s e  

1 0  G .  S i  j lbing 

1 3  R. Eckstein 

13 1 1  J. B r u i j n  

1 4  + 2  2 5  W .  Z o n j e e  

1 5  - 1  1 2  J .  Konst 

16 +2 23 M. Aué 

1 7  - 2  14 P. Heirnans 

18 - 1 1 5 H. de Heer 

1 9  

2 0  

2 1  

2 2  

2 3  

2 4  

2 5  

2 6  + 3  

2 7  - 1  

2 B  - 1  

2 9  - 1  

3 0  

3 1  

32 

3 3  

3 4  

3 5  

3 6  +3 

37 -1 

3B - 1  

3 9  - 1  

1 7  W .  Corne l i s sen 

21 L .  Oomens 

18 J. Hoogenboorn 

19 R .  Frit s ch y  

3 1  S.  Kuypers 

92 M. K l i j nkramer 

20 C. O ' Mahony 

36 T. Slengard 

3 0  M. Vonder 

2 2  D. Jansen 

35 P. Laport 
3 4  J. Pot t e r s  

2 4  R .  v a n  Slooten 

26 H. Ruiz 

27 D. Groot 

2B G .  Lörinczy 

29 L. van Staden 

4 7  G. Mulder 

3 3  A. Wunnink 

32 C. Simoons 

37 J. Tan j a  

4 0  3 6  T ,  Wei j e rs 

4 1  +3 4 3  E .  van Tui j l  

4 2  - 1  4 2  N .  d e  R i j k  

4 3  -1 3 9  R .  Kocharyan 

4 4  -1 40 P. Ruhe 

45 41 A. Riemens 

46 +5 5 0  H. Truj i l l o  
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1 4� 7 5  6 23 

3 3 +2 5 0  7 16 

1 

1 

3 
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2� - 1  8 3  2 4  

- 1  

2 �  4 1  1 4  1 4  
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66 1 9  2 3  

t l  1 0 0  1 1  3 2  

+ l  2 0  1 9  
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4 �  +2 7 5  33 2 9  
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2� 

7 5  3 0  2 9  
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- 1  1 6  

- 2  1 0 0  4 6  
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4 4  

2 5  3 5  1 0  

1� 37 3 9  15 

2 

+1 1 0 0  4 4  4 3  

1 0 0  5 0  4 5  

- 3 1  2 9  

55 2 9  

6 9  2 9  

B O  

9 5  

1 1 5  

1 2 5  
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1 4 1  
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1 6 6  

1 7 5  

l B O  

1 B 5  

2 0 0  

2 0 5  

2 1 5  

2 3 5  

2 4 3  

2 4 5  

2 5 5  

2 6 2  

2 6 5  

2 6 5  

2 6 9  

2 7 5  
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2 9 B  

3 0 5  

3 0 5  

3 2 5  

3 3 5  

3 4 5  

3 5 5  

3 6 4  

3 7 5  

3 8 5  

3 9 5  

4 2 5  

4 3 3  

4 4 3  

4 5 5 

4 65 

4 7 5  

4 7 7  

3 0  

3 0  

3 0  

3 1  

3 1  

3 1  

32 

32 

3 2  

3 3  

3 3  

3 3  

3 4  

3 4  

3 4  

3 5  

3 5  

3 5  

3 6  

3 6  

3 6  

3 7  

3 7  

3 7  

3 8  

3 B  

3 B  

3 9  

3 9  

3 9  

4 0  

4 0  

4 0  

4 1  

4 1  

4 1  

4 2  

4 2  

4 2  

4 3  

4 3  

4 3  

4 4  

4 7  - 1  5 3  T . Lith 

4B -1 54 P . v . d .  Werf 

4 9  + l  

5 0  +2 

5 1  - 3  

57 E . Leuw 

46 F . Oranj e 

44 F . Roes 

5 2  - 3  45 A .  Troost 

5 3  +4 66 D. Breuker 

5 4  - 1  4B D. Colmer 

5 5  6 0  J. Franssen 

5 6  - 2  49 J .  Meulernan 
57 -1 51 E . Vroornbout 

5B 

59 +3 

60 -1 

5 2  B. Lewerissa 

6 5  B. W i j chgel 

7 6  S. Steerners 

6 1  -1 5 5  D . van Rappard 

62 -1 56 M . Nieuwenhuis 

63 56 H . Kuyper 

64 

65 

66 

67 

6 8  

6 9  +2 

5 9  K . Sterrenburg 

70 T . Spits 

63 J . O i  terwij k 

74 M . Me i j e r  

6 1  W .  d e  Kruiff 

7B P . Schipper 

7 0  - 1  62 H. Dirks 

71 + 2 4  9 5  P. Allaart 

7 2  +4 85 M. Wunnink 

73 -3 64 J. Dekker 

74 +3 8 9  S .  de Vos 

75 -3 67 M .  Kahn 

7 6 - 3  
7 7  - 3  

7 8  + 1 8  

6 B  M .  Pos 

94 S. Michel 

9 6  C. Beekhuis 

79 - 4 69 J. Kalma 

80 -2 77 J. Spreeuw 

Bl -2 71 A. Bach 

82 +l 

B3 - 3  

84 - 3  

8 5  

8 6  

8 7  

- 3  

- 2  

- 2  

8 8  - 2  

8 9 - 2  

9 0  - 2  

8 3  P .  Melford 
7 2  J .  Spoorenberg 

73 E. Beugelink 

90 P . Niets chke 

9 3  H . N i e l s son 

79 H . de Vilder 

75 E . Pete rsma 

Bl E . Osterwald 

B 2  G . Rill 

9 1  - 2  8 0  H .  Je lles 

9 2  - 2  8 8  N. Narings 

9 3  - 2  B 4  M . Leuw 

94 - 2  86 A. Sula 

95 - 2  87 R .  Kikkert 
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2� 

4� 
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2� 

62 

7 5  

6 2  

6 8  

30 
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5 0  6 6  2 5  

1 2  57 6 

4 1  6 9  

7 5  7 1  

- 1  7 2  
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3 9  

7 5  7 9  4 1  
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-1 1 0 0  

+ l  

- 1  1 0 0  

7 5  

- 1  

+ l  1 0 0  
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50 
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8 4  
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8 2  
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5 5  

57 

4 2  

57 
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� c 1  5 0  90 2 9  

- 1  7 8 
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4 B 6  

4 8 9  

4 94 

5 0 1  
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5 2 7  

5 4 5  
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5 7 5  
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6 4 5  
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6 6 4  
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6 7 3  
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6 7 7  
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7 3 6  
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7 5 0  

7 55 
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7 95 
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8 7 5  

8 8 0  
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