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Colofon 

CaïssaNieuws is het clubblad van de 

schaakvereniging Caïssa 

w111111.cnissn-a111sferdnm. nl 
Clublokaal: Oranjehuis 

Van Ostadestraat 153 

1073 TK Amsterdam 

Tel. 06 14559408 - clubavond: dinsdag 

Voorzitter 
LeoOomens 

020 422 21 20 

Wedstrijdlcider interne competitie 

Elwin Osterwald 

020 7742406 

elwinos@dds.nl 

Wim Suyderhout 

020 6755262 

suyde001@planet.nl 

Wedstrijdleider externe competitie 

Theo Weijers 

020 6881312 

theowrs1957@hotmail.com 

Secretaris 

Peter van der Werf 

020 623 43 32 

Pete.werf@planet.nl 

Penningmeester 

Frans Oranje 

020 627 70 17 

foranje@chello.nl 

Giro 460 28 82 t.n.v. SV Caïssa - A' dam 
Jeugdleider 
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Tom Spits 

020 671 4254 

tomspits@yahoo.com 

Redactie 

Ed Leuw 

020 6730098 
eleuw@chello.nl 

eindredactie 

Pim Zonjee020 6224463 

PZonjee@hetnet.nl 

Inhoud 

3. Van de redactie 

Uitnodiging 
Agenda 

4. Notulen alv 2002 

10. Aktiepunten 

11. Verslag wedstrijdleider intern 

12. Speelduur in de wintercompetitie 

13. Verslag wedstrijdleider extern 

15. Van de secretaris 
Verslag Jeugd 

17. Balans 
18. Baten, lasten, begroting 

19. Toelichting balans en bsten lasten, 

begroting 

21. Voorstel teamsamenstelling 

23. Martijn Miedema: 'Eindelijk!' 

Van de redactie 

Het vergadernummer. CaïssaNieuws 
opent zijn kolommen voor het bestuur. 
Deze keer dus geen verslagen of 
beschouwingen en zeker geen grappen. 

Wel nog een beetje schaak ter inlossing 
van een schuld aan Martijn Miedema. 
Op verzoek van de redactie stuurde hij 
voor de rubriek 'Partij van de Maand' 
zijn mooie overwinning op Micha 
Leuw in de interne competitie. 
Abusievelijk is deze partij niet 
opgenomen in CN396. Onze excuses. 

We nemen deze gelegenheid te baat 
om de vergissing te herstellen. 

Vergissingen stonden er trouwens wel 
meer in het vorige nummer. De 
storendste van allemaal is het paard op 
e4 (zie diagram p. 23) dat er in het 
geheel niet hoort te staan. Verder dient 

het onderschrift bij het diagram op p. 
25 te luiden "na de 38ste zet van 

zwart". En idem op p. 49 moet zijn de 
"3Jste zet van wit". Zo was er nog 

wel meer ongerief. We blijven streven 
naar het foutloze nummer. 

De volgende aflevering van. CN moet 
weer een mooi verslag van het 
clubleven en de schaakliefde worden. 
Uw medewerking daarvoor is volstrekt 
onontbeerlijk. Stuur uw bijdragen in. 
Dat geldt zeker voor de clubleden die 
in de afgelopen maanden hebben 
deelgenomen aan schaaktoernooien 
waar ook ter wereld. 

augustus 2003 

Uitnodiging 

Het bestuur van de Schaakvereniging 
Caissa nodigt u uit tot het bijwonen 
van de Algemene Ledenvergadering op 
dinsdag 2 september 2003 

Agenda 

J. Opening en mededelingen. 

2. Notulen jaarvergadering 2002. 

3. Aktiepunten jaarvergadering 
2002. 

4. Verslag wedstrijdleider interne. 

5. Verslag wedstrijdleider externe. 

6. Verslag materiaalbeheerder. 

7. Verslag secretaris. 

8. Verslag jeugd. 

9. Verslag penningmeester. 

JO. Verslag kascontrolecomissie. 

1 1. Décharge penningmeester. 

12. Begroting 2003-2004. 

13. Benoeming 
kascontrolecommissie. 

14. Voorstel deelname KNSB/SGA 
competitie. 
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15. Voorstel consumptiebonnen 
voor alle externe teams. 

16. Eijgenbroodtoernooi. 

17. Prijsuitreikingen seizoen 
2002-2003. 

18. Bestuursverkiezingen: 

Herkiesbaar: 
Leo Oomens 

Frans Oranje 
Tom Spits 
Peter vd Werf 
Elwin Osterwald 

Aftredend: 
Theo Weijers 

Kandidaat: 

voorzitter 
penningmeester 
jeugdleider 
secretaris 
wedstrijdleider 
interne. 

wedstrijdleider 
externe. 

Dennis Breuker wedstrijdleider 
externe. 

Theo Weijers materiaalbeheerder 

19. Rondvraag en sluiting. 
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Bij agendapunt 2 

Notulen van de Algemene 

Ledenvergadering 

3 september 2002 

Aanwezig: Leo Oomens, Peter van der 
Werf (notulist), Frans Oranje, Dennis 
Breuker, Theo Weijers, Tom Spits, 
Eric van Tuijl, Maurice Aue, Martijn 

Dahlhaus, Erik Dekker, Hans Dirks, 
Matthijs de Feber, Hugo van Hengel, 
J.W. van Hulst, Hajo Jolles, Tijme 
Jonkman, Johan van der Klauw, 
Mirjam Klijnkramer, Steven Kuypers, 
Chris Leenders, M. Ligtenberg, Ed 
Leuw, Micha Leuw, Martijn Miedema, 
Niek Narings, Willem Neele, Elwin 
Osterwald, Albert Riemens, Paul 
Schipper, Wim Suyderhoud, Jaap 
Tanja, Pitt Treumann, Hans Uiterwijk, 
Lucie van der Vecht, Pim Zonjee, Cas 
Zwaneveld. 

Afwezig met bericht: Paul de Jager, 
Robert Kikkert, Tafil Musovic, Bert 
Schaefers, Stefan Steemers, Aldo van 
de Woestijne. 

1. Opening en mededelingen. 

Om 20.20u opent Leo de vergadering. 
Hij deelt mee dat alle bestuursleden, 
behalve de voorzitter, verslag hebben 
gedaan van hun bezigheden. Hij voegt 
daartoe bij de aktiepunten punt 8 toe. 

augustus 2003 

2. Notulen jaarvergadering 2001. 5. De stukken moetenworden 

De notulen worden zonder wijzigingen 

vastgesteld. 

Pitt Treumann heeft vorig jaar bij de 
rondvraag gevraagd of van het 

overschot op de begroting geen 
ventilator kon worden aangeschaft. Hij 
denkt daarbij met name aan een 

ventilator in het raam. Hij vraagt of het 
bestuur daar iets aan gedaan heeft. 

Er is een ventilatiesysteem in de zaal 
aanwezig, maar dat functioneert niet 
optimaal. Het moet in ieder geval 
schoongemaakt worden. Verder 
kunnen we zonder toestemming van de 
verhuurder geen veranderingen in het 
gebouw aanbrengen. We zullen bij het 
kerkbestuur wel aankaarten dat de 
ventilatie niet optimaal functioneert en 
of het alternatief , een ventilator in het 
raam , bespreekbaar is. 

3. Aktiepunten jaarvergadering 
2001. 

1. De kascontrole wordt alsnog 
uitgevoerd. 

2. Er komen vrijwilligers voor de 
jeugd. 

3. Nieuwe opzet wintercompetitie 
wordt bestudeerd, met voorstellen in 
CN. 

4. De post vorderingen op de 
balans moet omlaag. 

schoongemaakt. 

6. Het vergadernummer verschijnt 
volgend jaar 2 weken voor de AL V. 

7. Alle verslagen moeten volgend 

jaar op tijd ingeleverd zijn. 

8. De voorzitter zal een bijdrage 
leveren aan de goede sfeer binnen de 
club. 

De punten 1,3,4 en 5 zijn voldaan. 
Over punt 2 wordt later gestemd. Punt 
6 is niet voldaan wegens een wisseling 
van de wacht op de redactie. Tony trad 
af en Ed moest nog worden ingewerkt 
en ook zijn vakantie in deze periode 

had gepland. Punt 7 de verslagen 
waren op tijd beschikbaar voor de 
leden, waarbij aangetekend wordt dat 
het veslag van de materiaalbeheerder 

in een eerder nummer van CN staat. 

Punt 8 is door Leo aan de aktiepunten 
toegevoegd. Bij zijn aantreden heeft hij 
toegezegd dat hij de goede sfeer binnen 
de club zou proberen te bevorderen en 
hij hoopte daarmee een bijdrage te 
leveren aan een goede opkomst.Nu 
wordt de goede sfeer door 
verschillende factoren bepaald en de 
belangrijkste factor is zijns inziens dat 
we de bar in eigen beheer hebben. Hij 
spreekt daarvoor met name zijn dank 
uit aan Suzanne. 
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4. Verslag wedstrijdleider 
interne. 

Geen op of aanmerkingen over het 
verslag. ENPS en Caissa zullen open 
blijven staan voor elkaars interne 
competitie. Een fusie zit er niet in. 
Dennis zal ook na zijn aftreden als 
wedstrijdleider de website van Caissa 
blijven beheren. 

5. Verslag wedstrijdleider 
externe. 

Theo meldt dat er voor het eerst geen 
n.o.'s bij externe wedstrijden waren . 
Alle Caissateams waren dus bij alle 
wedstrijden compleet. De externe score 
Caissa - Rest van schakend Nederland 
was 50%. Van de zes teams 
promoveerden er twee, degradeerden 
er twee en handhaafden zich twee. 

6. Verslag materiaalbeheerder. 

Eric meldt dat alle klokken zijn 
gerepareerd, zodat het materiaal nu in 
goede staat verkeert. De inventarisatie 
staat in CN 392. 

7. Verslag secretaris. 

Hoewel het ledental dit seizoen stabiel 
is gebleven zal de club niet overgaan 
tot actieve ledenwerving.De opkomst 
bij de interne is al vrij hoog en kan 
eigenlijk niet veel hoger worden. Maar 
een ledenstop voeren we ook niet in. 
We hebben geen maximum aantal 

6 

waarboven mensen geen lid meer 
kunnen worden. 

8. Jeugd. 

Geen op of aanmerkingen. Tom meldt 
nog dat het lesgedeelte er vanwege de 
werkdruk wel eens bij inschoot. 

9. Verslag penningmeester. 

Helaas zijn de noten bij de toelichting 
op de balans weggevallen. Er wordt 
gevraagd of er niet meer informatie in 
de cijfers kan en minder in de 
toelichting, maar teveel uitsplitsing 
leidt niet tot meer duidelijkheid. De 
reservering dubieuze debiteuren is 
verdubbeld, omdat er nu twee leden 
zijn , die hun contributie waarschijnlijk 
niet meer zullen betalen. Vorig jaar 
was dat er een. 

10. Verslag kascontrolecommissie. 

Paul de Jager en Hajo Jolles hebben de 
boeken gecontroleerd en in orde 
bevonden. 

11. Dec�arge penningmeester. 

De penningmeester wordt 
gedechargeerd. 

12. Begroting 2002-2003. 

Micha : Er is sponsoring voor de 
jeugd, het jeugdfonds. Waarom gaat 
dat niet naar de begroting van de 
jeugdafdeling? Bovendien is er ook 

subsidie voor de jeugd geweest. Is dat 
nooit gespecificeerd? De subsidie is 
destijds door de SGA verstrekt en de 
penningmeester van de SGA kan nog 
wel achterhalen hoe hoog dat bedrag 
was en wanneer het is overgemaakt. 
Wat betreft de sponsoring heeft 
sponsor Micha wel een punt. Maar 
natuurlijk moet de jeugdleiding wel 
een plan hebben hoe het geld moet 
worden gebruikt. Bij de behandeling 
van punt 16 zal daar verder over 
gesproken worden. 

De post diversen is dit jaar omhoog 
geschoten naar 1400 Euro. Dat geld is 
voornamelijk bestemd voor de diverse 
activiteiten die onder agendapunt 17 
worden behandeld. 

De KNSB komt twee maal voor in de 
begroting. Dat betreft de contributie en 
de vervoerskosten van de KNSB 
teams. De begroting wordt 
goedgekeurd. 

13. Benoeming 
kascontrolecommissie. 

Paul de Jager treedt af. Zijn plaats 
wordt ingenomen door Albert 
Riemens. De kascontrolecommissie 
van 2003 zal worden gevormd door 
Hajo Jolles en Albert Riemens. 

14. Voorstel deelname KNSB/ 
SGA competitie. 

De plaatsingscriteria voor de externe 
competitie zijn, resultaat in de interne 
competitie, resultaat in de externe 
competitie en de rating. Een 
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vraagteken achter de naam van een 
speler betekent dat deze op het moment 
van het verschijnen van de 
teamindeling nog niet was bereikt. De 
invallers mogen in elk team hun eerste 
invalbeurt spelen. Het zevende heeft 
meer dan 8 namen , omdat het niet uit 
invallers van lagere teams kan putten. 

We zullen ook een SGA-cup team en 
een KNSB-cup team afvaardigen. 

15. Stemming over voorstel 
interne competitie. 

Dennis licht het voorstel toe en 
beantwoordt vragen uit de zaal. Er 
wordt gevraagd of ook de nummers 2 
van beide competities een match om de 
3e plaats kunnen spelen. Theo stelt 
voor dat voor de plaatsing voor de 
externe ook een minimum aantal 
partijen nodig is. Micha stelt voor om 
te beginnen met startpunten , die na 
vier rondes weer verdwijnen. Alle 
sprekers zijn echter positief over het 
voorstel en het wordt dan ook met 
overweldigende meerderheid 
aangenomen. 

Aangezien het voor veel mensen niet 
helemaal duidelijk is hoe de punten in 
het keizersysteem worden toegekend, 
zal Dennis in het komende 
Caissanieuws het keizersysteem nader 
verklaren. 

Pim Zonjee wil het speeltempo 
terugbrengen van 1 % uur naar 1 Y, uur 
met afbreken. De partijen zijn dan alle 
voor 23.30u beeindigd en de 
vrijgekomen tijd kan dan voor 
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gezellige activiteiten worden gebruikt , 
zoals vluggeren en kletsen. Leo vindt 

dat zo'n ingrijpend voorstel vooraf 

moet worden ingediend en wil het niet 
in stemming brengen. De vergadering 

besluit om het voorstel van Pim niet in 
stemming te brengen. 

Micha vraagt in verband met het 
voorgaande of we de clubavond niet 
met een half uur kunnen verlengen. 

16. Stemming over jeugdplan. 

Tom geeft een toelichting op het 
jeugdplan. Of er een externe 
jeugdbegeleider kan worden 
ingehuurd, is afhankelijk van de hoogte 

van de extra kosten. Micha stelt dat er 
zowel subsidie van de bond als 
sponsoring is geweest. Die bedragen 

zijn niet in de begroting opgenomen. 
(zie punt 12). Kunnen die bedragen 

worden teruggevonden, en kan er 
vervolgens een heldere begroting voor 
de jeugd worden gemaakt? 

Een probleem bij de jeugd is ook de 
ordehandhaving en dat vrijwilligers 

moeilijk te werven zijn. Het jeugdplan 
brengt meer structuur waardoor het 
ordeprobleem in ieder geval voor een 

groot deel wordt opgelost. Zo wordt 
het ook voor vrijwilligers prettiger 

werken. Margreet Ligtenberg meldt dat 
bij Amstelveen de ouders nadrukkelijk 
bij de jeugd worden betrokken. Zij 
noteren uitslagen en doen ander 
niet-schaaktechnisch werk en de 
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ordehandhaving is bij hun in goede 
handen. 

Samengevat: we zullen zoeken naar 
externe begeleider(s), interne 

vrijwilligers en ouders. Verder zullen 

we uitzoeken hoeveel geld er 
beschikbaar is voor de jeugd en hoe we 
het zullen besteden. 

17. Plan Dvoretsky. 

Dvoretsky geeft in oktober trainingen 

in Nederland. Caissa kan daar ook aan 
meedoen en we moeten dan een deel 
van de reis- en visumkosten betalen. 
De trainingssessies zijn het meest 
functioneel als het aantal deelnemers 
enigszins beperkt is en als ze de 

trainingsstof ook snel kunnen oppikken 
. We stellen voor dat spelers van ca 
2000 of meer kunnen deelnemen , 
waarbij de deelnemers de kosten van 

de sessie voor hun rekening nemen 
terwijl de club de overheadkosten (reis 
en visumkosten) betaald. Deze worden 

geschat op 80 Euro. Als de kosten 
hoger mochten uitvallen krijgt de club 
toestemming om tot 200Euro te gaan 

bij de bet�ling van de overheadkosten. 
De sessie zal plaatsvinden op 5 oktober 

in het MEC en Paul Schipper zal de 
werving op zich nemen. 

Leipzig: Tijdens het 
Hemelvaartweekeinde is een aantal 
clubleden in Leipzig geweest op 
uitnodiging van schaakvereniging 
Gohlis, de club van Ilka Hausman. Het 

komend Hemelvaartweekeinde zal een 

" 

aantal leden van hun vereniging 
Amsterdam bezoeken op uitnodiging 
van Caissa. Wij zullen zorgen voor 
logies en voor een leuk programma. 

Hajo Jolles zal de organisatie op zich 

nemen en de club zal de kosten op zich 
nemen. Hoeveel mensen er komen en 

hoeveel het gaat kosten weten we nog 
niet, maar we zullen ze uiteraard 
gastvrij onthalen. 

17a. Schaakpraatjes. 

Deze hebben het afgelopen jaar helaas 

niet plaatsgevonden. Dennis zal 
hiervoor mensen werven. 

Ook willen we meer activiteiten voor 

clubleden organiseren. We denken 
hierbij aan trainingen, simultaans of 
andere activiteiten. 

De in dit agendapunt behandelde 

activiteiten zullen worden betaald uit 
de post Diversen in de begroting. Sinds 

we de bar in eigen beheer hebben heeft 
de club meer inkomsten. Het bestuur 

zal deze extra inkomsten zoveel 
mogelijk besteden aan 
schaakbevorderende activiteiten. 

18. Eijgenbroodtoernooi. 

Het Eijgenbroodtoernooi zal dit jaar 

plaatsvinden van 25t/m 27 oktober. Er 

is plaats voor maximaal 120 
deelnemers. 

19. Prijsuitreikingen seizoen 
2001-2002. 

augustus 2003 

Dennis reikt de prijzen uit aan 
achtereenvolgens clubkampioen Micha 
Leuw (beker (nog niet helemaal goed 
gegraveerd) en envelop, nummer 2 
Hugo van Hengel (envelop) en 

nummer 3 Michael Wunnink 
(envelop), de ratingprijs tot 1820 voor 

Cas Zwaneveld en de ratingprijs tot 
1600 voor Eric van Tuijl. De professor 
van Hulst trofee voor de 

snelschaakkampioen ging naar Hugo 
van Hengel en de beker voor de 
zomerkampioen naar Hans de Vilder. 
De Errit Petersma trofee voor de beste 

externe score ging naar Stefan 
Steemers. 

20. Bestuursverkiezingen. 

Leo Oomens, Theo Weijers, Frans 

Oranje, Tom Spits en Peter van der 
Werf worden herkozen. Elwin 
Osterwald en Wim Suyderhoud 
worden gekozen als opvolger van 
Dennis Breuker. Dus evenals bij de 

jeugd, die onder leiding staat van Tom 
Spits en Hans Uiterwijk zal de interne 

wedstrijdleiding uit twee personen 
bestaan. Om bestuurstechnische 
redenen is er in beide gevallen slechts 
1 persoon op de affiche geplaatst. 

De voorzitter draagt Tony Lith voor als 

lid van verdienste. De vergadering gaat 

akkoord. 

21. Rondvraag en sluiting. 

Cas Zwaneveld: Moet er over kleine 
bedragen , zoals het plan Dvoretsky, 
ook al gestemd worden? Zijn daar 

regels voor? 
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Leo: Nee er zijn geen specifieke regels 
over welke bedragen er wel of niet 
gestemd wordt. We hebben dit jaar 
meer bestedingsruimte en daar wilden 
we graag gebruik van maken. 

Bij agendapunt 3: 

Aktiepunten 

Onderhandelen met kerkbestuur 

Pim Zonjee: Zou er een aktiepunt van 
kunnen worden gemaakt om te bepalen l .  
wat het bestedingsplafond is, dat het 
bestuur heeft zonder toestemming van 

over plaatsing ventilatiesysteem of 
reiniging bestaande ventilatiesysteem 
(Frans). de leden te hoeven vragen? 

Het is moeilijk om een 
bestedingsplafond precies vast te 
stellen. Dat hangt ook van de aard van 
de uitgave af. De meeste uitgaven 
zitten in de begroting en daar wordt al 
over gestemd, de uitgaven van punt 17 
komen uit de post diversen in de 
begroting en die activiteiten wilden we 
apart behandelen. 

Dennis Breuker: Wie wordt de nieuwe 
materiaalbeheerder? Die functie staat 
nog vacant. 

Leo: Tijme Jonkman wil het doen, 
maar hij wil eerst de inventaris van het 
materiaal zien. Tot die tijd neemt Theo 
Weijers die functie waar. 

Tom Spits : Kan er een actiepunt 
worden gemaakt van de wijziging van 
de plaatsingsprocedure? 

Om 24. l 5u sluit Leo de vergadering. 
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2. Alle verslagen moeten op tijd 
ingeleverd zijn voor plaatsing in het 
Vergadernummer. 

3. De voorzitter zal een bijdrage 
blijven leveren aan de goede sfeer 
binnen de club. (Leo) 

4. Bepalen van de plaatsingscriteria 
voor de externe in de gewijzigde 
wintercompetitie. (Theo) 

5. Er komt een begroting voor de 
jeugd. (Tom en Frans). 

6. Werven van vrijwilligers en 
ouders voor de jeugd en evt externe 
begeleicl,er(s) (Tom). 

7. Besteden van meeropbrengsten 
aan bijzondere activiteiten. (Leo). 

8. Het Vergadernummer verschijnt 
volgend jaar 2 weken voor de A.L.V. 

Bij agendapunt 4, bijlage J: 

Verslag wedstrijdleider interne 
El Wim 

Een terugblik op de interne competitie 
leidt eerst en vooral tot de vraag of de 

opzet met twee competitiehelften heeft 
voldaan. Daarover zult u, leden van 
Caïssa, zich moeten uitspreken op de 
jaarvergadering. 

Kritiek kwam er van Chris Leenders. 
Hij betoogt in CaissaNieuws 396 dat 
het aantal partijen tussen sterk in rating 
verschillende spelers is toegenomen en 
die ontwikkeling vindt hij ongewenst. 
Hij pleit voor terugkeer naar de oude, 
ongedeelde, Keizercompetitie. Ter 
verduidelijking: het Keizersysteem 
deelt in naar plaats op de ranglijst, naar 
Keizerpunten dus, en niet naar 
ELO-rating. Een lage plaats op de 
ranglijst garandeert derhalve niet 
automatisch een op papier zwakke 
tegenstander. Andersom treft men 
bovenin niet altijd de allersterksten. 
Vanuit zijn gezichtspunt bezien, heeft 
Chris dit seizoen een paar keer 
ongelukkig geloot. Men kan zich 
echter voorstellen dat er leden zijn die 
het juist prettig vinden als zij 
tegenover spelers van een ander kaliber 
komen te zitten. De kans daarop is met 
twee competitiehelften inderdaad iets 
groter dan zij al was. 

Nu blijkt het mogelijk te zijn de 
software aan te passen. De eerste 
prioriteit van 'de Keizer' is dat er niet 
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meer dan tien plaatsen verschil zit 
tussen de tegenstanders in een 
bepaalde ronde. Binnen dat kader 
kunnen resulterende matches van meer 
dan, bijvoorbeeld, 300 ratingpunten 
verschil worden herschikt. We horen 
daarover graag uw mening. 

We brengen u nog even in herinnering 
dat vorig jaar is besloten de competitie 
in twee helften te spelen om de strijd 
om het kampioenschap en de 
ratingprijzen tot het einde toe spannend 
te houden. Dat is gelukt. Nu is de 
vraag, hoe verder? We zetten de 
mogelijkheden voor u op een rijtje: 

1. de competitie in twee helften 
blijft onveranderd; 

2. we keren terug naar een 
ongedeelde competitie; 

3. de competitie in twee helften 
wordt gecontinueerd, maar matches 
met een te groot ratingverschil worden 
herschikt. 

Een ander punt van evaluatie is de 
sfeer. Dat die goed was, wordt 
bewezen door de opkomststatistieken. 
In de A-helft was de opkomst 
gemiddeld 54 (!) en in de B-helft 48. 
Keerzijde van een grote opkomst is dat 
het zo nu en dan wat te rumoerig wordt 
voor sommigen. We willen bij deze 
gelegenheid stellen dat stilte in de 
speelzaal absoluut verplicht is. 
Gangrokers wijzen wij op de 
sluitingsfunctie van de tussendeuren en 
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analisten op de aanwezigheid van het 
bovenzaaltje. En nu we toch bezig zijn, 
we verzoeken u vriendelijk doch 
dringend te helpen met opruimen aan 
het eind van de clubavond. 

Tenslotte sterken wij de hand in eigen 
boezem. We dienden u dit jaar voor het 
eerst en dat deden we met plezier. We 
vinden echter dat we te veel fouten 
hebben gemaakt bij het indelen. Ter 
verbetering nemen wij ons stellig voor 
uw aanwezigheid scherper te 
registreren. Bij absentie van een van 
ons zal een ander bestuurslid voor 
vervanging achter de tafel zorgen, 
zodat zich daar altijd twee paar ogen 
bevinden. U kunt uw medewerking 
verlenen door bij binnenkoms! pas 
door te lopen nadat er minimaal 
oogcontact met een van ons heeft 
plaatsgevonden. 

Als u kritiek heeft op ons functioneren 
willen we dat vernemen. Peter Koefoed 
(CN395) ging u voor. Hij voelde zich 
onheus bejegend toen wij zijn 
onaangekondigde alternatieve invulling 
van de spelletjesavond afwezen. Wij 
verwijzen Peter naar de jaaragenda, te 
vinden op prikbord en website, die op 
de ledenvergadering wordt vastgesteld. 

Bij agendapunt 4, bijlage 2: 
Het tweedelig Keizersysteem 
zie artikel Chris Leenders in CN396 

Bij agendapunt 4, bijlage 3: 

Speelduur in de wintercompetitie 
Pim Zonjee 

Van oudsher heeft Caïssa een 
probleem met de speelduur van de 
partijen in de interne wintercompetitie. 
De clubavond is bij aanvang begrensd 
door de noodzaak tot begeleiding van 
de jeugd van 18.30 - 19.45 uur; aan het 
eind door de met de verhuurder 
overeengekomen sluitingstijd van 
00.15 uur. 

In de regel zijn er eerst nog 
bestuurlijke mededelingen, waarna we 
meestal rond 20.20 uur 
de klokken starten. 
De speelduur is naar keuze maximaal 
1.30 uur p.p. voor 35 zetten, dan wel 
1.45 uur p.p. voor 40 zetten, beide al 
dan niet met afbreken, waarbij degene 
die wil afbreken voorgaat, zie het 
Competitiereglement. 

De meerderheid kiest voor 1.45 uur. 
Het betekent dat na de maximale 
speelduur de partij beëindigd wordt om 
20.20 + 3.30 uur= 23.50 uur. 
Het betekent in beginsel tevens dat 
(meestal) tot dat tijdstip stilte geboden 
JS. 

Dus pas vanaf tien voor twaalf kan er 
zonder iemand te storen, onder het 

genoegen van een inspiratiefje en een 
vlugger, hardop worden gesocialiseerd. 
Dat komt neer op 15 minuten, want om 
00.05 start Leo de opruiming. Dat is te 
kort! 

Dat vond onze grote roerganger van 
weleer, de Heer Eijgenbrood, ook. 
Immers de speelduur is tot aan de 
laatste door hem geleide clubavond 
steeds 1.30 uur p.p. voor 35 zetten 
geweest. Later heeft het bestuur de 
optie 1.45 uur p.p. ingesteld om 
dezelfde tijd te verkrijgen als in de 
externe. Dat is nu wel achterhaald, 
want in de externe kan niet meer 
worden afgebroken, in de interne wel. 
Inmiddels is onze zomercompetitie -na 
de meest fundamentele wijziging ooit
nooit eerder zo op prijs gesteld als 
thans. Verklaring: vanaf rond 22.30 
uur kan er gevluggerd en gedronken 
worden. 

Derhalve moet mijn voorstel luiden: 
herstel met behoud van de afbreekkeus, 
de Eijgenbroodsituatie waarin de 
speelduur voor de wintercompetitie 
weer non-optioneel 1.30 uur p.p. voor 
35 zetten zal zijn, en uw clubliefde zal 
verdubbelen! 

Bij agendapunt 4, bijlage 4: 

Het Funschaak 
zie stukje Peter Koefoed in CN 394 
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Bij agendapunt 5: 

Verslag van de wedstrijdleider 

Extern 

Theo Weijers 

Dit is mijn laatste verslag als 
wedstrijdleider extern van CAISSA.Ik 
ga het "hogerop" zoeken en heb mij 
kandidaat gesteld voor het 
wedstrijdleiderschap van de 
SGA.Bovendien vind ik dat na zo'n 
drie/vier jaar het tijd is voor een 
"nieuw" gezicht. 

Het bestuur heeft Dennis Breuker 
bereid gevonden om mij op te volgen 
als wedstrijdleider. 

Een uitstekende opvolger, dunkt me. 

Caissa heeft het afgelopen seizoen 
tegen de rest van Nederland alweer 
boven de 50 procent gescoord, en dat 
voor het tweede jaar in successie! Ik 
hoop dat deze trend zich ook in het 
nieuwe seizoen voortzet. 

Minder positief waren de prestaties van 
onze cupteams: het KNSB-cupteam 
kwam taditioneel weer niet verder dan 
de eerste ronde.Met de versterkingen 
Ron Nep (van Tal/DCG etc.) en 

Coen Janssen (van HWP Zaandam) 
moet CAISSA in staat zijn om de 
eerste ronde te overleven en misschien 
meer.Evenals vorig jaar ging het 
SGA-cupteam in de tweede ronde 
onderuit: ditmaal tegen het 
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Probleem.Het was een bijzonder 
spannende wedstrijd waarin Lucie van 
der Vecht, die trouwens de meeste 
wedstrijden extern ( = 1 1 ! !) heeft 
gespeeld, in vliegende tijdnood de 

winnende voortzetting helaas 
miste.Ook dit team moet ( met enige 
versterking) de finale in 2004 kunnen 
halen. 

Het Eerste draaide een m.i. matig en 
tegenvallend seizoen. 't Zal wel te 
maken hebben met verhuizingen, 

(nieuw) werk, kinderen, ( nieuwe) 
vriendin en o.a. alcohol op de 
vrijdagavond. 

Kansen op het kampioenschap werden 
wel tot twee, nee drie keer gemist! Het 
ontbrak de heren aan scherpte en de 
nodige motivatie.Gunstige 
uitzonderingen waren Hugo van 
Hengel 

en Hajo Jolles met 6 uit 8. 

Het Tweede beleefde een uitstekend 
debuut in de KNSB-competitie.Een 
keurige derde plaats en dat ondanks 

verhuizingen, etc .. Die klassering 
betekent dat de SGA een extra 
promotieplaats krijgt voor het seizoen 
2004/2005. 

Topscorer: Avni Sula met 5,5 uit 8.Hij 
mag nu zijn kunsten vertonen in het 
Eerste. 

Het Derde is het paradepaard(je) van 

2003 geworden.Eendrachtig, 
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gemotiveerd en "gefocused" gingen de 
dame en heren op het kampioenschap 
in de eerste klasse A af. Ondanks 
verlies in de voorlaatste ronde liet men 
zich niet gek maken en kon na ruime 

winst op Almere 4 het kampioenschap 
gevierd worden.En nu direct door naar 
de KNSB-competitie: een tweede 
plaats betekent immers ook promotie. 

Topscorer: Lucie van der Vecht met 6 
uit 7! 

Het Vierde wist dat het een moeilijk 
jaar in de eerste klasse B zou 
doormaken na de promotie uit de 
tweede klasse.Inderdaad kon het 
Vierde het niet bolwerken en 
degradeerde weer naar de tweede 
klasse. Mijn indruk is dat deze heren 
zich wel erg gemakkelijk naar de 
slachtbank lieten leiden, ondanks hun 
jarenlange ervaring en routine. 

Een "topscore" van 50 procent was er 
voor Bas Lewerissa met 2,5 uit 5.  

Het Vijfde begon het seizoen goed met 
een gelijkspel tegen het eerste van 
ENPS, maar kon die lijn niet 
doorzettén in het middenstuk van de 
competitie.Gelukkig beschikte het over 
een prima eindsprint en kon zich 
handhaven in de tweede klasse. 

Topscorer: Frans Oranje met 4 uit 5. 

Het Zesde streed tot de laatste ronde 
mee om het kampioenschap.In en tegen 
Almere 9 ging het jammerlijk mis; als 

} 
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waarnemer mocht ik aanschouwen dat 
een Caissaan niet kwam opdagen en 
alleen Leo Oomens tot winst kwam. 
Dit seizoen zal het vast beter gaan: de 
vierde klasse lijkt me onder hun 
potentieel niveau. 

Topscorers: Leo Oomens, Chris 
Leenders ( die ook de beste invaller 
was voor CAISSA) en Jaap van 
Velzen. 

Het Zevende eindigde ondanks soms 
enkele personele problemen keurig in 
de middenmoot. 

De grote roerganger was hier 
nieuwkomer Stef Nagel die op bord 1 
met 5,5 uit 6 uithaalde. 

We gaan zeker meer van deze man 
horen.Als hij wat meer gaat studeren, 
kan de CAISSA-top zijn borst nat 
maken.Verheugend was ook het 
optreden van Johan van der Klauw 
op de externe velden. Maar Johan, bij 
de externe competitie mondje dicht 
( zoveel mogelijk), dan kom je er wel. 

Bij agendapunt 7: 

Van de secretaris 
Peter van der Werf 

Het ledental is dit seizoen iets gedaald. 
Op 6 augustus 2002 waren het er 121 
en op 27 juli 2003 waren het er 1 13 . 
Dit seizoen hebben zich 19 leden 
aangemeld en 26 leden hebben zich of 
zijn afgemeld. Hans Puyker is dit 
seizoen overleden 
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Er zijn dit jaar 6 bestuursvergaderingen 
geweest en de najaars- en 
voorjaarsledenvergadering van de SGA 
zijn door een delegatie van Caissa 
bezocht. 

Bij agendapunt 8 

Verslag Jeugd 
Tom Spits 

Het seizoen 2002-2003 mag voor de 
jeugdafdeling een klein succes 
genoemd worden. Het ledenaantal is 
met 15 jeugdleden stabiel gebleven en 
aangezien de opkomst hoog was, blijkt 
de schaakclub nog steeds erg aan te 
spreken. Iedereen heeft ook 
aangekondigd volgend seizoen terug te 
komen. 

Elke avond werd er een interne 
wedstrijd gespeeld, zodat na 30 

speelrondes en 2 play-offwedstrijden 
Boaz Krone kampioen werd in de 
A-groep en Danza Onvlee in de 
B-groep. Men speelt met 15-20 
minuten per partij. Het is volgend jaar 
de bedoeling om dit voor de sterksten 
geregeld te verlengen tot 30 minuten, 
zodat er ook genoteerd en geanalyseerd 
kan worden. 

Het externe Caissa-team deed het erg 
goed en werd kampioen in zijn klasse. 
Volgend jaar zal men het dus in een 
hogere klasse moeten gaan proberen. 
Een zware taak, maar het zal erg 
leerzaam voor onze toppers zijn om 
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wat extra tegenstand te ondervinden. 
Wellicht dat er bij genoeg animo nog 

een 2° team wordt opgericht, maar dat 
is niet erg waarschijnlijk. Wat 
begeleiding naar de externe 
wedstrijden betreft, verwachten we 
geen problemen, daar ouders hier best 
toe bereid zijn. Verder blijken we een 
enthousiaste voorzitter te hebben die 
ook geregeld mee wil naar 
uitwedstrijden. En ten slotte liet het 
jeugdteam zich tijdens het 
rapidkampioenschap van de SGA ook 
van een goede kant zien door slechts 
op een half weerstandspunt de finale 
mis te lopen. 

De evenementen waren dit jaar ook 
weer erg aardig. Het 
snelschaaktoernooi (ElMiMi volgens 
Matthijs) is altijd erg leuk, daar er door 
iedereen vreselijk gepiekt en gedaald 
werd. Anthony de Leeuw werd 
uiteindelijk kampioen. De laatste 
avond was een spelletjesavond waarop 
iedereen een spel van thuis mocht 
meenemen. Van Cluedo en 
Mens-erger-je-niet tot de Kolonisten 
van Catan kwam er langs, dus iedereen 
had wel iets leuks om uit te kiezen. 

De doorstroming naar de. senioren 
heeft voor het eerst sinds jaren weer 
eens plaatsgevonden. Tim Endeveld en 
Boaz Krone hebben zich in de interne 
al gemeten met onder ander 
clubcoryfee Johan v/d Klauw. Tim zal 
komend seizoen definitief de overstap 
maken. Hopelijk zal hij veel van jullie 
kunnen leren. Neem de tijd om hem in 
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de analyse wegwijs te maken in het 
schaakspel. 

De jeugdleiding is met de komst van 
Matthijs de Feber zeer versterkt en de 
jeugd is wat minder chaotisch 
geworden. Het lesprogramma is er in 
de laatste maanden weer wat bij 
ingeschoten, maar zal wel weer stevig 
worden opgepakt aan het begin van het 
seizoen. 

Na 5 jaar trouwe dienst neemt Hans 
Uiterwijk afscheid van de jeugd. Hij is 
altijd een drijvende kracht geweest 
binnen de jeugd en we zullen hem 
missen. Hugo van Hengel is na enig 
lobby-werk bereid gevonden om zijn 
plaats in te nemen. Er is echter nog 
steeds vraag naar een vierde 
jeugdleider, waardoor het mogelijk zou 
zijn voor iedereen om eens in de vier 
weken rustig te kunnen eten. 
Meld u aan, ook al is het slechts voor 
een bepaalde periode! 
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Bij Agendapunt 9 

S.V. Caissa Amsterdam 

Balans en Staat van Baten en Lasten per 30 juni 2003 

BALANS 

Liquide Middelen 
Postbank 
Kas1 

Kapitaalrekening Postbank2 

Vast 
Materiaal 3 

Vorderingen (contrib)4 

Vordering inz. nederl.muntgeld 

Barvoorraden 

Totaal 

Crediteuren 
Reservering Dub. debiteuren 
Fondsen 
Materiaalfonds 
Lustrumfonds 
Jeugdfonds 

Sub.totaal 

Eigen vermogen5: 

Totaal 

Activa 

1.07.2002 
EUR 

184 
21 

3000 

1500 
523 
407 

250 

5885 

Passiva 
1. 07. 2002 

EUR 

185 
145 

400 
457 
275 

1462 

4423 

5885 

Activa 

30.06.2003 
EUR 

-55 
52 

2000 

1350 
365 

330 

4043 

Passiva 
30.06.2003 

EUR 

251 

400 
684 
550 

1885 

2158 

4043 
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Baten 

CIJFERS 
2001/2002 

BEGROTING 
2002/2003 

Contributie 
Contributie Jeugd 
Rente 
Donaties 
Materiaalverhuur/ 
verkoop 
Diversen 
Baropbrengsten6 

Totalen 

Zaalhuur 
CaissaNieuws1 

Contributie KNSB, 
MECen SGA 
BoetesSGA/KNSB 

EUR 

6779 
615 

80 
277 

138 
283 

5268 

13440 

EUR 

2065 
1796 

3161 
35 

Bestuurskosten' 566 
Competitiekosten 
KNSB 1122 
Materiaalkosten 69 
Eijgenbroodtoern. 272 
Prijzen 51 
Diversen: 131 
l.Bijz.activiteiten(Dvoretsky) 
2.Bijz.activiteiten(Afek) 
3.Leipzig 
Inkoopbar 2720 
Jeugdafdeling 135 

afschrijvingen 
en reserveringen9 

saldo() 1' 

Totalen 

18 

722 

12845 

EUR 

7000 
680 

85 
215 

40 

5250 

13270 

Lasten 

EUR 

2075 
1500 

3100 

400 

1250 
50 

140 
250 

1400 

2500 
110 

495 

13270 

CIJFERS 
30juni2003 

EUR 

6319 
439 

91 
400 

29 

6797 

14074 

EUR 

2138 
1596 

3280 
30 

613 

1974 
62 

150 
320 

100 
525 
656 

4789 
53 

1053 

-2265 

14074 

EUR 

7000 
500 
100 
200 

30 

6500 

14330 

EUR 

2255 
2100 

3200 

500 

975 
50 

150 
100 
500 

4500 
60 

450 

-510 

14330 

BEGROTING 
2003/2004 

augustus 2003 

Bij agendapunten 9: 

Toelichting op de Balans en Staat van Baten en Lasten, 
Per 30 juni 2003 S.V. Caissa te Amsterdam 

1. Het saldo van de kas is het wisselgeld van de bar. 

2. De rente is op de Kapitaalrekening bij de Postbank is momenteel 1,25 % per 
jaar, 

Bij een saldo van€ 2.250 of hoger is de rente 2, 10 % per jaar. 

3. Het saldo van de materiaalvoorraad was aan het begin van het boekjaar 
€ 1.500 
Afgeschreven op de voorraad materiaal € 150 
Totaal:€ 1.350 

4. De vorderingen zijn nog niet betaalde contributies, of contributies die worden 
betaald onder een lànglopende regeling. 

5.  Het Eigen Vermogen bedroeg op 1 juli 2002 € 4.423 

Het Negatief Saldo van Baten en Lasten bedraagt € 2.265 

Het Eigen Vermogen bedraagt dus per 30-06-02 € 2. 158 

6. Baropbrengsten zijn bruto, onder Lasten vindt u de inkoop verantwoord. 

7. De kopieerkosten bedroegen€ 1.234 en de verzendkosten waren€ 248. Er is 

één nummer minder verschenen. De kopieerkosten zijn iets hoger geworden 
vergeleken met vorig jaar. 

8. De bestuurskosten omvatten ondermeer: kosten ALV (€ 2 16) representatie en 
kado's (€ 90),vergaderkosten (€ 81), consumpties KNSB middagen (€ 70) en 
kopieer en portokosten (€ 108). 
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9. Door een fout van uw penningmeester is vorig jaar de afschrijving van het 
materiaal en de reservering dubieuze debiteuren niet bij de Lasten opgevoerd. 
Dit jaar wordt dat gecorrigeerd. 

Correctie jaar 2002 E 225 

Afschrijving en reservering 2003 € 256 

Bijstelling Jeugdfonds E 275 

Storting Jubileumfonds E 397 

Totaal € 1053 

10. De halvering van het Eigen Vermogen heeft te maken met de dure inkoop 
via Chabro!Wines. Verder hebben enkele van hierboven genoemde posten daar 
aan bijgedragen en was het door de bijzondere activiteiten (Leipzig, Afek en 
Dvoresky) een duur jaar. De kosten van de KNSBcompetitie vielen mee. 
Volgend jaar is een kleiner negatief saldo begroot en mogelijk postief te maken 
met een minder dure inkoop en wat zuiniger aandoen. 

Amsterdam, woensdag, 23 juli 2003 

F .G .Oranje, penningmeester 

20 

augustus 2003 

Bij agendapunt 14: 

Voorstel Teamsamenstelling Competitieseizoen 2003-2004 

De plaatsingcommissie bestaande uit: Theo Weijers, Elwin Osterwald, Tom 
Spits, Leo Oomens en Dennis Breuker, heeft, na enige discussies en na wikken 
en wegen, besloten met het volgende voorstel te komen. 

CAISSA 1 CAISSA 2 
2de klasse KNSB 3de klasse KNSB 

l .  Ron Nep 1. Paul Schipper 
2. Niek Narings 2. Elwin Osterwald 
3. Coen Janssen 3. Dennis Breuk er 
4. Micha Leuw 4. Bert Schaefers 
5. Hajo folies 5. Pieter Melford 
6. Albert Riemens 6. Theo Weijers 
7. Hugo van Hengel 7. Tom Spits 
8. Avni Sula 8. Aldo v.d. Woestijne 

reserve Robert Kikkert 

teamleider : Niek Narings teamleider : Tom Spits 

CAISSA3 
promotieklasse SGA 

1. Cas Zwaneveld 
2. Wilbert de Kruiff 
3. Martijn Miedema 
4. Herre Trujillo 
5. Lucie v.d. Vecht' 
6. Budhi Manuri 
7. Stef Nagel 
8. Martijn Dahlhaus 
9. Erik Dekker 
10.Kees Sterrenburg? ! 

reserve : Hans Dirks 

CAISSA 4 
2de klasse SGA 

1. Bas Lewerissa 
2. Robert-Jan Schaper 
3. Hans Uiterwijk 
4. Frans Roes 
5. Andre Bach 
6. Peter Koefoed 
7. Gerard Mulder 
8. Piet Ruhe? 

teamleider: Cas Zwaneveld teamleider: Robert-Jan Schaper 
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CA ISSA S CAISSA 6 
2de klasse SGA 4de klasse SGA 

1. Wim Suyderhoud ! .Maurice Aué ?! 
2. Chris Leenders 2. Frans Oranje 
3. Hans Kuyper 3. Sander Tigelaar 
4. EdLeuw 4. Steven Kuijpers 
5. Tony Lith 5. Leo Oomens 
6. Eric van Tuyl 6. Jaap Tanja 
7. Peter van de Werf 7. Jaap van Velzen 
8. Pim Zonjee 8. Guo Juan 
9. Cian O'Mahony? ! 

teamleider: Ed Leuw teamleider: Leo Oomens 

CA ISSA 7 
5de klasse SGA 

1. Matthijs de Feber 
2. Alex Barten 
3. Bart Kraan 
4. Pitt Treumann 
5. Johan v.d. Klauw 
6. Wim Wijnveen 
7. Jeroen Hoogenboom 
8. Mirjam Klijnkramer 

teamleider: Matthijs de Feber 

Algemene reserve's: Hans de Vilder, ..... ,??? 
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Eindelijk! 

Martijn Miedema 

Na een aantal keer gruwelijk van het 
bord te zijn gemept door een 2 100+ 
speler is het deze maand dan eindelijk 
gelukt om een overwinning te boeken. 
Dat dit de kampioen van vorig jaar is 
was een mooie bijkomstigheid. De 
partij begint als een loperopening. 
Aangezien ik vrijwel niks van theorie 
weet werd op zet 4 al van de boeken 
afgeweken. Gelukkig voor mij pakte 
dit in mijn voordeel uit. 

Micha Leuw - Martijn Miedema 
intern 18-03-2003 

1. e4 eS 2. Lc4 Pc6 3. f4 exf4 nu is het 
meer een loper-koningsgambiet 4. Pf3 
Le7 S. d4 Pf6 6. Pc3 Pxe4 voorkomt 
een sterk pionnencentrum voor wit. 
Misschien had wit daarom beter 6. e5!? 
kunnen spelen. 7. Pxe4 dS 8. Ld3 
dxe4 9. Lxe4 Lh4+ 10. Kf1 nu de 
rochade van wit is opgeheven wilde ik 
daar op langere termijn van profiteren. 
Nu had ik ook op behoud van de 
pionnen kunnen spelen met 10 . .. Lf6 
l l . Lxf4 Pxd4 l 2. Pxd4 Lxd4 13. c3 
maar ik wilde meer actief spel en 
speelde 10 .... 0-0 ll. d Te8 12. Dd3 
fS 13. LxfS ?? dat is een blunder. Wit 
had hier 13. Lxc6 moeten proberen om 
na bxc6 14. Lxf4 een gelijk stand te 
houden. 13 . ... LxfS 14. DxfS (zie 
diagram) 14 . ... Pxd4 jammer jammer 
jammer! Ik had direct kunnen winnen 
met 14 . .. . De7! 15. Le3 fxe3 en het is 
uit. IS. cxd4 Dxd4 16. Dc2 Tad8 17. 
Db3+ Kh8 18. Le3 De4 19. Pxh4 fxe3 
20. Pf3 e2+? mist wederom een goede 
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kans. 20 ... . Tf8! 2 1. Kg! Txf3 22. 
gxf3 Dxf3. Nu gaat het van kwaad naar 
erger voor zwart. 21. Kf2 Td3 22. Dt7 
De3+ 23. Kg3 DgS+ 24. Kh3 Dh6+ 
2S. Kg3 DgS+ 26. Kh3 Ted8 27. Thel 
hS?? Ai dit wordt inderdaad niet beter 
op. 28. g3 Dg4+ 29. Kg2 Tdl 30. h3? 
Nu had wit moeten toeslaan met 30. 
Txe2 Txa l 3 1. Te5 30 .... De4 31. 
DxhS+ Kg8 32. DgS T8d3 33. Taxdl 
Dxf3+ 34. Kh2 Txdl eigenlijk is het al 
uit maar vanwege de tijdnood wordt er 
nog wat aangemodderd 3S. Das Df2+ 
0-1 
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stelling na de l 4de zet van wit 

Nu ik eindelijk een mijlpaal heb gezet 
en gelijk in het eerste externe jaar van 
de competitie met het derde kampioen 
geworden ben zullen de verwachtingen 
voor mezelf voor volgend jaar een stuk 
hoger liggen. Dus deze zomer zal 
vooral bestaan uit eindelijk eens een 
theorieboek aanschaffen en dan na de 
vakantie terug te komen en hopelijk 
weer een stap vooruit te kunnen doen. 
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