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Van de redactie

De redactie houdt vakantie en stelt graag haar
kolommen ter beschikking van Het Bestuur. In
dit vergadernummer vindt u de stukken die van
belang zijn voor de Algemene Leden
Vergadering  aan het begin van het
verenigingsjaar 2004-2005.

Wij keren voor de gelegenheid even terug tot
het handzame A5-formaat. Het volgende
nummer,  CN403,  mag u weer verwachten in
prachtformaat en dito opmaak.
In het volgende nummer willen wij graag
uitvoerig aandacht besteden aan door
Caïssanen in de afgelopen zomerperiode
gespeelde toernooien. Daaronder zal uiteraard
het Amsterdam Chess Tournement , waaraan
niet minder dan 17 van onze clubleden hebben
meegedaan, een belangrijke plaats innemen.
Bij deze wil de redactie vriendelijk doch met
klem de deelnemers aan dit toernooi oproepen
om voor CN korter of langer verslag te doen
van hun ervaringen in dit toernooi. Alstublieft,
laat van u horen. Wij zullen de deelnemers hier
nog verder aan gaan herinneren. De
voortekenen zijn niet slecht: geheel
ongevraagd kregen we al een verslag binnen.
Chris Leenders: wij hebben een (virtueel)
monument voor je opgetrokken ten
redactieburele.

Naast alle formaliteiten vindt u hiernaast ook
verheugend privénieuws: Hester IJsseling en
Robert Kikkert  werden de trotse ouders van
“twee schitterende meiden”. Ziet deze
goedgemutste dames slapend, in volledige
harmonie. Wij feliciteren Hester en Robert van
harte.

EL
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Agenda

1. Opening en mededelingen
2. Notulen jaarvergadering 2003.
3. Aktiepunten jaarvergadering 2003.
4. Verslag wedstrijdleider interne.
5. Verslag wedstrijdleider externe.
6 Verslag materiaalcommissaris.
7. Verslag secretaris.
8. Verslag jeugd.
9. Verslag penningmeester.
10. Verslag kascontrolecommissie.
11. Decharge penningmeester.
12. A; Voorstel contributieverhoging naar 75 Euro

B; Begroting 2004-2005.
13. Benoeming kascontrolecommissie.
14. Voorstel deelname KNSB/SGA competitie.
15. Voorstellen mbt het afbreken
16. Voorstellen mbt ‘funschaak’
17. Prijsuitreikingen seizoen 2003-2004.
18. Bestuursverkiezingen:

Herkiesbaar:
Leo Oomens Voorzitter
Frans Oranje Penningmeester
Peter van der Werf Secretaris
Dennis Breuker Wedstrijdleider externe
Tom Spits Jeugdleider
Aftredend:
Elwin Osterwald Wedstrijdleider interne
Theo Weijers Materiaalcommissaris
Kandidaat:
Cas Zwaneveld Wedstrijdleider interne
Niek Narings Materiaalcommissaris.

19. Rondvraag en sluiting.

Uitnodiging

Het bestuur van de Schaakvereniging Caïssa nodigt u uit tot het
bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op dinsdag 31 augustus
2004.
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Bij agendapunt 2

Notulen van de Algemene Ledenvergadering
2 september 2003

Aanwezig: Leo Oomens, Peter van der Werf (notulist), Theo Weijers, Frans Oranje, Tom Spits,
Elwin Osterwald, Maurice Aué, Matthijs de Feber, Hugo van Hengel, Jeroen Hoogenboom, Hajo
Jolles, Robert Kikkert, Johan van der Klauw, Mirjam Klijnkramer, Peter Koefoed, Wilbert de
Kruiff, Chris Leenders, Ed Leuw, Micha Leuw, Tony Lith, Martijn Miedema, Jeanne Potters,
Albert Riemens, Robert Jan Schaper, Paul Schipper, Wim Suyderhoud, Jaap Tanja, Sander
Tigelaar, Pitt Treumann, Hans Uiterwijk, Pim Zonjee, Cas Zwaneveld

Afwezig met bericht: Jop Dekker, Coen Janssen, Ron Nep.

Agenda

1. 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.
10. Verslag kascontrolecommissie.
11. Décharge penningmeester.
12. Begroting 2003-2004.
13. Benoeming kascontrolecommissie.
14. Voorstel deelname KNSB/SGA competitie.
15. Voorstel consumptiebonnen voor alle externe teams.
16. Eijgenbroodtoernooi.
17. Prijsuitreikingen seizoen 2002-2003.
18. Bestuursverkiezingen:

Herkiesbaar:
Leo Oomens voorzitter
Frans Oranje penningmeester
Tom Spits jeugdleider
Peter van der Werf secretaris
Elwin Osterwald wedstrijdleider interne
Aftredend:
Theo Weijers wedstrijdleider externe

Kandidaat:
Dennis Breuker wedstrijdleider externe
Theo Weijers materiaalbeheerder

19. Rondvraag en sluiting
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1. Opening en mededelingen.

Om 20.20u opent voorzitter Leo Oomens de vergadering. Hij staat nog even stil bij het overlijden
van Hans Puyker eerder dit jaar. Vervolgens meldt hij dat de zaal uiterlijk om 00.30u ontruimd
moet zijn. We kunnen dit niet oprekken, omdat  omwonenden dan bij het kerkbestuur gaan
klagen en we willen niet graag onze speelzaal kwijtraken.Verder vindt Leo dat er op de
clubavond teveel lawaai wordt gemaakt. Gezelligheid mag niet ten koste gaan van mensen die
nog met hun partij bezig zijn.

2. Notulen  jaarvergadering 2002.

De notulen worden zonder wijzigingen vastgesteld.

3. Aktiepunten  jaarvergadering 2002.

1. Betreffende het ventilatiesysteem; dit is gereinigd.
2. Het op tijd inleveren van de verslagen; verslag materiaalcommissaris en de persoonlijke

resultaten externe waren niet op tijd voor het Vergadernummer.
3. De goede sfeer waar de voorzitter een bijdrage aan levert; daar is iedereen tevreden over.
4. Bepalen van de plaatsingscriteria voor de externe; is voldaan.
5. Begroting voor de jeugd; die is er niet gekomen
6. Werven van vrijwilligers en ouders voor de jeugd; de ouders zijn nu meer betrokken en

Matthijs de Feber heeft zich bij de jeugdbegeleiding gevoegd.
7. Besteden van meeropbrengsten; is voldaan.
8. Het Vergadernummer verschijnt 2 weken voor de ALV; is voldaan.

4. Verslag wedstrijdleider interne.

Geen op- of aanmerkingen over het verslag.
De interne competitie wordt geëvalueerd. Hierbij wordt ingegaan op de kritiek van Chris
Leenders in CN 396 , die vindt dat het aantal partijen tussen sterk in rating verschillende spelers
teveel is toegenomen. Chris stelt voor dat paringen met een te groot ratingverschil (meer dan 300
punten) worden herschikt. Elwin Osterwald betoogt dat spelers die hoog op de ranglijst staan ook
sterkere tegenstanders moeten kunnen krijgen, omdat er anders sprake is van
competitievervalsing. Hij is wel bereid om de clubelo aan het begin van de 2e turnus aan te
passen aan de resultaten uit de 1e turnus.
Het blijkt dat veel sprekers geen bezwaar hebben om tegen een sterkere tegenstander te spelen.
Bovendien is de competitie spannender geworden. In de oude competitie was het vaak maanden
van te voren al duidelijk wie clubkampioen zou worden. Het nadeel blijft echter dat er in het
begin van een turnus hoge ratingverschillen zijn en Chris pleit daarom in de eerste vijf of zes
rondes te herschikken. Ed Leuw vindt dat de schommelingen op de ranglijst met name in de
eerste rondes erg groot zijn.* Elwin stelt dat dit probleem ook kan worden ondervangen door
hogere waardecijfers bij aanvang van de competities, die dan na ronde 5 weer van de
keizerpunten wordt afgetrokken.
Bij de stemming wordt het voorstel om terug te keren naar een ongedeelde competitie met grote
meerderheid verworpen. Het voorstel de competitie in twee helften te continueren, maar matches
met een te groot ratingverschil te herschikken wordt met 13 voor en 15 tegen verworpen.
Derhalve blijft de competitie in twee helften onveranderd.
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Vervolgens wordt het voorstel van Pim Zonjee behandeld. Hij wil de speelduur van de
wintercompetitie terugbrengen tot 1.30uur p.p. met of zonder afbreken.De mogelijkheid van 1.45
uur p.p. komt dan te vervallen. Hierdoor komt er meer tijd om na de partij te socialiseren zonder
daarbij mensen te storen die nog met hun partij bezig zijn. Dit spreekt veel mensen aan . Het
nadeel is echter dat er meer afgebroken partijen zullen komen en veel mensen gebruiken graag
wat meer tijd voor hun partij. Er wordt naar alternatieven gezocht. De club een half uur langer
openhouden is niet mogelijk (zie punt 1), maar de partijen zouden wel stipt om 20.00 uur kunnen
beginnen. Dat betekent dat mensen zich tot 19.45 uur kunnen aanmelden en dat daarna de
indeling begint.
Hajo Jolles stelt voor om  1.30uur voor 35 zetten of 1.15 uur met een kwartier uitvluggeren als
speeltempo te kiezen. Dit voorstel wordt verworpen.
Het voorstel om de indeling te vervroegen naar 19.45 uur en om 20.00uur te beginnen wordt
aangenomen .
Het zal na de 3e ronde worden ingevoerd als alle clubleden op de hoogte kunnen zijn en als ons
telefoonnummer weer is geactiveerd .
Het voorstel van Pim Zonjee om de wedstrijdduur te beperken tot 1.30uur p.p. wordt verworpen.
Vervolgens wordt aan de vergadering gevraagd of het ‘Funschaak‘ gehandhaafd moet blijven .
Dit naar aanleiding van de kritiek van Peter Koefoed in CN 395. De vergadering kiest met 20
stemmen voor en 6 tegen voor handhaven van het funschaak op de eerste speeldag in januari.
Pim Zonjee vraagt of er ook voorzieningen voor een alternatief voor het funschaak kunnen
worden getroffen.Dit wordt door de vergadering afgewezen. Op de eerste speeldag van januari
zal er alleen ‘f‘unschaak‘ zijn.

5. Verslag wedstrijdleider externe.

Geen op- of aanmerkingen op het verslag.

6. Verslag materiaalbeheerder.

Verslag is niet in het Vergadernummer opgenomen , maar op 19 augustus op de clubavond
uitgereikt. Het bevat de inventarisatie van het materiaal plus de aanschaf voor het komend
seizoen. De club zal voorlopig niet overgaan tot de aanschaf van digitale klokken.

7. Verslag secretaris.

Geen op- of aanmerkingen op het verslag.

8. Verslag jeugd.

Geen op- of aanmerkingen op het verslag.
Aftredend jeugdbegeleider Hans Uiterwijk krijgt een cadeau.

9. Verslag penningmeester.

Bij de staat van baten en lasten op pagina 18 staat bij competitiekosten KNSB in de 3e kolom
1974 Euro. Dit moet zijn 974 Euro. Micha Leuw stelt dat het batig saldo van de jeugd niet aan de
jeugd ten goede komt. Leo Oomens vindt het bezwaarlijk om de jeugd en senioren als gescheiden
entiteiten te zien. Als er geld voor de jeugd nodig is, zal dat worden uitgegeven, maar als er geen
bestemming is voor het geld in het jeugdfonds kan het niet in de begroting worden opgenomen.
Matthijs de Feber stelt dat er inderdaad het afgelopen jaar geen plannen waren , waaraan het geld
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uit het jeugdfonds kon worden besteed , omdat de jeugdafdeling eerst op orde moest worden
gebracht. Maar uit de begroting is niet op te maken wat de jeugd nog te goed heeft.
Robert Kikkert vraagt waarom de barinkoop ruim 2000 Euro hoger is dan geraamd, terwijl de
opbrengsten slechts 1500Euro hoger zijn. Matthijs de Feber , die de inkoop voor de bar verzorgt,
legt uit dat zijn leverancier gespecialiseerd is in wijnen en dat frisdrank en bier ook bij een
andere leverancier kunnen worden betrokken. De boodschappen zullen dan zelf moeten worden
gehaald, bovendien zijn de prijzen in de supermarkt ook gestegen
Pitt Treumann vindt dat het overschot van de bar geheel ten goede moet komen aan bijzondere
activiteiten. Dit is echter financieel onhaalbaar.

10. Verslag kascontrolecommissie.

Hajo Jolles en Albert Riemens hebben de boeken gecontroleerd en in orde bevonden.

11. Décharge penningmeester.

De penningmeester wordt gedéchargeerd.

12. Begroting 2003-2004.

Paul Schipper vindt het zorgelijk dat er ruim 2000 Euro meer is uitgegeven dan er
binnengekomen is , zodat het eigen vermogen gehalveerd is. Ook vindt hij het te optimistisch dat
bij een dalend ledental er in de begroting wordt gerekend op meer contributieinkomsten.
Leo Oomens stelt dat we inderdaad veel hebben uitgegeven en dat we een stringenter beleid
zullen moeten voeren. De vergadering vindt het ook ongewenst om een begroting met een
saldotekort in te dienen. Het bedrag inkoop bar wordt met 500 Euro verlaagd tot 4000 Euro,
waardoor het saldotekort op de begroting  2003-2004 wordt teruggebracht tot 10 Euro.
Albert Riemens vraagt waarom CaïssaNieuws 500 Euro hoger wordt begroot. Dit is omdat de
nieuwe drukker duurder is dan de oude. Ook zal er een extra nummer verschijnen.
De begroting wordt goedgekeurd.

13. Benoeming kascontrolecommissie.

Hajo Jolles treedt af. Zijn plaats wordt ingenomen door Paul Schipper. De kascontrolecommissie
van 2004 zal worden gevormd door Albert Riemens en Paul Schipper.

14. Voorstel deelname KNSB/SGA competitie.

Caïssa zal ook het komend seizoen met 7 teams uitkomen.

15. Voorstel consumptiebonnen voor alle externe teams.

Het voorstel wordt verworpen. De consumptiebonnen voor de KNSB teams blijven gehandhaafd.

16. Eijgenbroodtoernooi.

Het toernooi zal dit jaar plaatsvinden in het weekend van 24,25 en 26 oktober op dezelfde lokatie
als vorig jaar.
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17. Prijsuitreikingen seizoen 2002-2003.

Wedstrijdleider Elwin reikt de prijzen uit. Jammer genoeg zijn veel prijswinnaars afwezig. Niek
Narings wint twee bekers, de professor van Hulst trofee voor de snelschaakkampioen en de beker
voor de zomerkampioen. Vervolgens worden de ratingprijzen van de wintercompetitie uitgereikt.
In de categorie tot 1650 heeft Ed Leuw de eerste turnus gewonnen en Les Gebhard de tweede. Zij
krijgen een fles wijn. Ed krijgt een tweede fles voor het winnen van de onderlinge match. In de
categorie tot 1850 is Eric Dekker de winnaar van de eerste en Stef Nagel de winnaar van de
tweede turnus. Ook zij ontvangen een fles wijn , waarbij Eric Dekker een tweede fles krijgt voor
het winnen van de onderlinge match. Daarna volgen de prijzen voor de top 3. Albert Riemens is
3e geworden in de eerste turnus en Hugo van Hengel in de tweede turnus. Zij ontvangen een
envelop. Niek Narings is winnaar van de eerste turnus en nummer twee van de tweede turnus.
Hij ontvangt een envelop. Michael Wunnink is tweede in de eerste turnus en winnaar van de
tweede turnus. Hij is de winnaar van de onderlinge match tegen Niek Narings en ontvangt naast
een envelop de beker voor de clubkampioen.
Extern wedstrijdleider Theo Weijers reikt de Errit Petersmatrofee uit aan Stef Nagel en deelt mee
dat Caïssa dit jaar de Prindicup heeft gewonnen.

18. Bestuursverkiezingen.

De vergadering gaat akkoord met de benoeming van Dennis Breuker tot wedstrijdleider externe
als opvolger van Theo Weijers en van Theo Weijers tot materiaalcommissaris. De overige
bestuursleden blijven aan.

19. Rondvraag en sluiting.

Paul Schipper: Als de partijen in de interne eerder beginnen kunnen dan ook de rookregels
worden versoepeld ?

Het rookverbod in de zaal tot 10 uur blijft van kracht.
Jeanne Potters: Kan ‘funschaak ‘ een andere naam krijgen?

Het bestuur zal zich erover beraden of het woord ‘f‘un‘ door een nederlands woord kan
worden

Vervangen.
Albert Riemens: Wil het bestuur graag complimenteren met het vele werk dat het verricht.

Om 23.45uur sluit de voorzitter de vergadering.

Aktiepunten A.L.V. Bij punt 3

1. Uit de begroting moet op te maken zijn, hoeveel geld de jeugd tegoed heeft, of er moet een
aparte begroting voor de jeugd komen. (Frans, Tom)

2. Alle verslagen moeten op tijd ingeleverd zijn voor plaatsing in het Vergadernummer.
3. Clubelo wordt bij aanvang van de tweede turnus wintercompetitie aangepast. (Elwin)
4. Partijen moeten om 20.00uur beginnen. (Elwin)
5. We zoeken naar een goedkopere leverancier van bier en fris.
6. De begroting mag volgend jaar geen negatief saldo hebben. (Frans)
7. Het Vergadernummer verschijnt volgend jaar 2 weken voor de A.L.V.
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Bij agendapunt 4

Verslag wedstrijdleiding interne
Wim Suyderhoud

Er werd weinig gemopperd, dit jaar, en de opkomst was hoog en is stijgende.

Om de prijzen werd hartverwarmend fel gestreden. We hebben in Micha Leuw een terechte winterkampioen (hij
won beide competitiehelften en beroofde ons aldus van een kampioenschapsmatch) en in coming man Sander
Tigelaar en good-old Frans Oranje mooie winnaars van de ratinggroepen. Het was allemaal tot in het kleinste detail
te volgen op de Caïssa-website en in CaïssaNieuws. Schrijver dezes grijpt de gelegenheid aan om de mensen achter
deze media te feliciteren met hun kwaliteitsprodukten: Dennis Breuker, Ed Leuw, Pim Zonjee en Jeroen
Hoogenboom. Het niveau en de humor van de ingezonden stukken in CN draagt bovendien in hoge mate bij tot de
verdieping van zijn clubliefde.

De ledenvergadering besloot in september jl. met klein verschil van stemmen de in twee Keizerhelften opgedeelde
wintercompetie onveranderd te laten. Naar het schijnt is dat tot veler tevredenheid geweest, een enkele bekend
klinkende verzuchting daargelaten dat spelen tegen een gelijkwaardige tegenstander wenselijk is. Gelet op de
ervaringen van het verleden zien wij onvoldoende reden om het volgend seizoen van systeem te veranderen.

We voerden voor de dinsdagavonden twee wijzigingen in: omwille van een langere schaakavond moest telefonische
aanmelding geschieden voor 19:45 in plaats van 20:00 en deelname was niet meer mogelijk zonder aanmelding op
de clubavond zelf. Het was te verwachten dat er een paar misverstanden te betreuren zouden zijn, maar dat ze zo
complex konden zijn had niemand kunnen verzinnen. De werkelijkheid is stranger than fiction. Het was vervelend
voor de betrokkenen. Wij hebben er naar gestreefd goed te communiceren.

Er zijn een paar organisatorische zaken voor verbetering vatbaar, vinden wij. De kalender zal iets zorgvuldiger
moeten worden vastgesteld. We hebben het hier niet over het bepalen van het aantal fasti1 dagen, maar over de
vraag of 4 mei niet op een dinsdag valt, of een ‘belangrijke’ wedstrijd van het Nederlands voetbalelftal. We zijn, in
overleg met het dagelijks bestuur, pragmatisch te werk gegaan bij het aanpakken der problemen. We konden u
helaas niet allen tevreden stellen, maar hopen wederom wel dat onze oplossingen op bevredigende wijze zijn
gecommuniceerd.

Een andere zaak die voor verbetering vatbaar is, betreft het toezicht op de buitendeur. Onlangs heeft zich een
incident voorgedaan met een insluiper, die door de kordaat optredende Coen Venema werd herkend als notoire
tasjesdief en geruisloos uit het pand verwijderd. Om dit soort incidenten in de toekomst te voorkomen, stellen wij
voor in het vervolg de buitendeur met een schuif te vergrendelen als iedereen binnen is.

Rest een woord van dank aan Peter van der Werf en Frans Oranje voor hun assistentie bij het indelen als een van
ons absent was. Tevens bedanken wij allen die hielpen met opruimen alvorens de gang naar De Quibus te
aanvaarden.
We willen maar zeggen, keep up the good work.

Een opmerking tot slot. Het bovengebruikte pluralis is allerminst majestatis. Dit stuk is geschreven namens Elwin
en diens vervanger Cas. Elwin, die bedankt wordt voor de prettige en efficiënte samenwerking, trok zich om
moverende redenen uit de interne wedstrijdleiding terug op tweederde van de wintercompetitie, waarna Cas
gelukkig snel bereid werd gevonden zijn positie over te nemen. Wim biedt aan u voorlopig te blijven dienen, niet in
de laatste plaats omdat hij het werk als westrijdleider wil kunnen blijven aanvoeren om zijn slechte prestaties op te
schaakbord te verklaren.

(voetnoot)

1 In de romeinse tijd stelden priesters elk jaar de kalender op na het ‘lezen’ van ingewanden van
geofferde dieren e.d, om te bepalen welke dagen gunstig (fasti) waren voor vergaderingen van de
senaat, spelen etc. of juist niet (nefasti).
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Bij agendapunt 5

De externe competitie 2003-2004
Dennis Breuker

Vooraf was het volgende tot doel gesteld: het vierde en het zesde moeten promoveren, en de rest
van de teams moeten zich handhaven. Eventueel is het mogelijk dat het eerste en het zevende
ook promoveren.

Dit is gedeeltelijk gehaald: het zesde en het zevende zijn gepromoveerd, en de rest van de teams
heeft zich gehandhaafd. Helaas kwam het vierde in de allerlaatste partij een halfje tekort om te
promoveren. Dit is jammer, omdat er nu nog steeds een gat van twee klassen zit tussen het derde
en vierde team. Dus het belangrijkste streven voor volgend seizoen luidt: promotie van het
vierde.

Totaal werden 228 punten uit 416 partijen gescoord, een score van 54.8%. Voor het derde jaar in
successie boven de 50%. Klasse. Hieronder volgen de statistieken per team.

KNSB
Het eerste deed het prima in de tweede klasse KNSB, maar niet goed genoeg. Drie keer gelijk
spel en een verlies was teveel. Ze scoorden 42 uit 72 (58.3%) en werden daarmee derde van de
tien. Topscorer werd Niek Narings met een onwaarschijnlijke score van 7½ uit 9 en een TPR van
2435! Ook de score van Coen Janssen kan niet onvermeld blijven: 6½ uit 8 en een TPR van
2289.

Het tweede begon moeilijk in de derde klasse KNSB (drie keer verloren en twee maal gelijk),
maar handhaafde zich uiteindelijk toch nog vrij gemakkelijk. Het team scoorde 33 uit 72
(45.8%),en eindigden zesde van de tien. Topscorer werd Pieter Melford met een score van 6 uit 9
(nadat hij de eerste twee ronden had verloren), en een TPR van 2099.

SGA
Het gepromoveerde derde speelde een vreemd seizoen in de promotieklasse. Verliezen van
teams die laag eindigen, en winnen van teams die op dat moment bovenaan staan (Gambiet 1 en
Euwe 3) en die daardoor niet promoveerden. Uiteindelijk scoorde het derde 28 uit 56 (50.0%) en
eindigden precies in het midden: vierde van de acht. Topscorers werd Wilbert de Kruiff met een
score van 3 uit 4 en een TPR van 2227. Kees Sterrenburg deed het ook niet slecht: 3½ uit 5 en
een TPR van 2120.

Het vierde speelde tweede klasse en moest zoals gezegd promoveren, en het zat erin. Een
vingerfoutje (gelijk spel) tegen nummer laatst was niet zo erg. De laatste ronde was 4-4 tegen
concurrent Oosten-Toren 2 genoeg voor promotie. Het werd een climax: bij een achterstand van
2½-3½ waren er nog twee partijen bezig, met vier vlaggen op vallen. Op hetzelfde moment werd
op de twee borden vlag geconstateerd. Helaas voor beide partijen een punt, wat resulteerde in een
nipt verlies en net geen kampioen. Het team scoorde 34 uit 56 (60.7%) en werd tweede van de
acht. Topscorer met 5½ uit 7 en een TPR van 2014 werd Theo Kroon. Opgemerkt dient te
worden dat nog vier andere spelers (Robert Jan Schaper, Hans Uiterwijk, Frans Roes, en Peter
Koefoed) 5 uit 7 scoorden. Nog een opmerkelijk detail: dit team heeft – als enige team in de hele
SGA competitie! – geen enkele invaller nodig gehad. Daar kan iedereen een voorbeeld aan
nemen!
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Het vijfde handhaafde zich prima in de tweede klasse. Ze scoorden 25 uit 56 (44.6%) en werden
vijfde van de acht. Topscorer werd Pim Zonjee met een score van 4 uit 6 en een TPR van 1810.
Opgemerkt dient te worden dat Chris Leenders met verve bord 1 verdedigde: hij scoorde 3½ uit 7
met een TPR van 1792.

Het zesde deed wat het moest doen: promoveren uit de vierde klasse. Ze wonnen alles, en
speelden de laatste ronde gelijk tegen nummer twee. Dat was genoeg. Het team scoorde 37½ uit
56 (67.0%) enwerd eerste van de acht. Topscorer werd Geert Veldhuis met 5 uit 5 en een TPR
van 1799! Ook de score van Maurice Aué mag genoemd worden: 3½ uit 4 met een TPR van
1895. Jammer dat hij niet vaker wil spelen.

Tenslotte het zevende. Dit team speelde in de vijfde klasse. Deze klasse had maar vier teams
waarvan er twee zouden promoveren. Met een half bordpunt verschil werd dit team eerste van de
vier. Ze scoorden 28½ uit 48 (59.4%). Topscorer werd René Abrahamse met 5½ uit 6 en een TPR
van 1884. Ook Pitt Treumann (5 uit 6, TPR 1676) en Matthijs de Feber (4 uit 5, TPR 1676)
scoorden erg goed.

KNSB cup
Het KNSB team won in de voorronde, maar werd in de eerste ronde al uitgeschakeld na een
spannende wedstrijd tegen Nieuwendam. Omdat het in de reguliere wedstrijd 2-2 werd, werden
vluggertjes gespeeld. Toen deze ook in 2-2 eindigden, vielen de laatste borden van de reguliere
wedstrijd af, en dat bezegelde het lot van Caïssa.

SGA cup
Het SGA team won de eerste ronde nog dik met 4-0, maar in de tweede ronde werd met 1-3
verloren van eerste klasse team ENPS/Quibus. Dat moet volgend jaar toch beter kunnen!

EJP trofee
De EJP trofee werd dit jaar gewonnen door René Abrahamse, met een seizoenscore van 6½ uit
7. Voor verdere details (van alle spelers die extern speelden) verwijs ik naar elders in dit
vergadernummer.

Match Caïssa-ENPS
Voor de jaarlijkse match tussen Caïssa en ENPS waren bewust niet al de sterkste Caïssanen
uitgekozen. Helaas bleek onze afvaardiging (daardoor?) iets te zwak en we verloren kansloos
met 8½-13½. Dit vraagt om revanche!

SGA Paastoernooi
Het paastoernooi is een vluggertoernooi (10 min. pppp) voor viertallen. Prijzen bestaan uit
paasbroden, paaseitjes en paasschuim. Aan dit toernooi deden vier teams van Caïssa mee. Caïssa
1 en Caïssa 2 speelden in de A-categorie (gemiddelde rating boven 1950) en eindigden
respectievelijk vierde en vijfde. Caïssa 3 en CaÍssa 4 speelden in de B-categorie (gemiddelde
rating tussen 1750 en 1950), en eindigden respectievelijk tweede (een half bordpuntje achter
nummer een) en vierde.
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SGA Rapidcompetitie voor clubviertallen
Voor het eerst dit jaar is een rapidcompetitie (25 min. pppp) voor clubviertallen gespeeld. Er
waren eerst drie voorronden, en daarna een finaledag voor de beste vier van iedere klasse. Aan
deze competitie, die in drie weken werd verspeeld, deden drie teams van Caïssa mee.

Caïssa 1 speelde in de hoofdklasse, en wist zich in de voorronden net niet (op een half
bordpuntje na) te plaatsen voor de finaledag. Het team eindigde vijfde van de tien. Caïssa 2
speelde in de tweede klasse, en eindigde in de voorronde achtste van de twaalf, 2½ bordpunt te
weinig om vierde te worden. Caïssa 3 speelde in de derde klasse, en ook dit team eindigde als
achtste van de twaalf, met drie bordpunten mnder dan nummer vier.

Omdat bij deze competitie pas op het laatst duidelijk werd wat de opzet precies was, en wanneer
de speeldata waren, was het niet mogelijk meer teams op de been te brengen. Dat moet volgend
jaar anders kunnen. En dan moet toch ook de finalronde kunnen worden gehaald.

Al met al een goed jaar voor Caïssa extern. Eens zien of het volgend jaar nog beter kan!

Bij agendapunt 17

E.J. Petersma-wisseltrofee

Individuele resultaten in de externe competitie 2003-2004
De E.J. Petersma-wisseltrofee gaat naar de persoon die tenminste zes werkelijke partijen heeft gespeeld
en het beste resultaat heeft gescoord.

De beker gaat dit jaar naar René Abrahamse met een score van 6 ½ uit 7 (92.9%).

Naam Team Teamscore  Totaal Percentage

René Abrahamse C7 5½ uit 6 6½ uit  7 92.9%

Pitt Treuman C7 5  uit 6 5  uit  6 83.3%
Niek Narings C1 7½ uit 9 9  uit 11 81.8%

Theo Kroon C4 5½ uit 7 6  uit  8 75.0%
Wim Wijnveen C7 4½ uit 6 4½ uit  6 75.0%
Coen Janssen C1 6½ uit 8 6½ uit  9 72.2%
Matthijs de Feber C7 4  uit 5 5  uit  7 71.4%
Hans Uiterwijk C4 5  uit 7 5  uit  7 71.4%
Frans Roes C4 5  uit 7 5  uit  7 71.4%
Peter Koefoed C4 5  uit 7 5  uit  7 71.4%

Robert Jan Schaper C4 5  uit 7 6  uit  9 66.7%
Pieter Melford C2 6  uit 9 6  uit  9 66.7%
Pim Zonjee C5 4  uit 6 4  uit  6 66.7%
Willem Neele C6 4½ uit 7 4½ uit  7 64.3%
Peter v/d Werf C5 4½ uit 7 4½ uit  7 64.3%
Hugov Hengel C1 6  uit 9 7  uit 11 63.6%
Micha Leuw C1 5  uit 9 7  uit 11 63.6%
Hajo Jolles C1 5½ uit 9 5½ uit  9 61.1%

Leo Oomens C6 3½ uit 6 3½ uit  6 58.3%
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Naam Team Teamscore  Totaal Percentage

Eric van Tuyl C5 3½ uit 6 3½ uit  6 58.3%
Wilbert de Kruiff C3 3  uit 4 3½ uit  6 58.3%
Steven Kuypers C6 4  uit 6 4  uit  7 57.1%
Sander Tigelaar C6 4  uit 6 4  uit  7 57.1%
Frans Oranje C6 4  uit 7 4  uit  7 57.1%
Aldo v/d Woestijne C2 4  uit 7 4  uit  7 57.1%
Herre Trujillo C3 4  uit 7 5½ uit 10 55.0%
Tom Spits C2 4  uit 8 4  uit  8 50.0%
Chris Leenders C5 3½ uit 7 3½ uit  7 50.0%
Bas Lewerissa C4 3½ uit 7 3½ uit  7 50.0%
Erik Dekker C3 2½ uit 6 3½ uit  7 50.0%
Alex Barten C7 2  uit 5 3  uit  6 50.0%
Jaap van Velzen C6 3  uit 6 3  uit  6 50.0%
Ed Leuw C5 3  uit 6 3  uit  6 50.0%

Cas Zwaneveld C3 2  uit 6 4  uit  9 44.4%
Theo Weijers C2 4  uit 9 4  uit  9 44.4%
Stef Nagel C3 3  uit 6 3½ uit  8 43.8%
Paul Schipper C2 3½ uit 7 3½ uit  8 43.8%
Albert Riemens C1 3½ uit 7 3½ uit  8 43.8%
Ron Nep C1 3½ uit 8 3½ uit  8 43.8%
André Bach C4 3  uit 7 3  uit  7 42.9%
Bert SchaefersC 2 3  uit 7 3  uit  7 42.9%
Wim Suyderhoud C5 2½ uit 6 2½ uit  6 41.7%

Budhi Manuri C3 3  uit 6 3  uit  8 37.5%
Elwin Osterwald C2 3  uit 8 3  uit  8 37.5%
Hans Kuyper C5 2½ uit 7 2½ uit  7 35.7%
Avni Sula C1 3  uit 9 3  uit  9 33.3%

Garth Sylbing C4 2  uit 7 2  uit  7 28.6%
Dennis Breuker C2 2½ uit 9 2½ uit  9 27.8%
Tony Lith C5 1½ uit 6 1½ uit  6 25.0%

Hier volgen de spelers die minder dan zes partijen hebben gespeeld. Let
vooral op de score van Geert Veldhuis.

Naam Team Teamscore  Totaal Percentage

Geert Veldhuis C6 5  uit 5  5 uit  5 100.0%
Jaap Tanja  1 uit  1 100.0%
Maurice Aué C6 3½ uit 4 3½ uit  4      87.5%
Robert Kikkert C1 1½ uit  2      75.0%
Kees Sterrenburg C3 3½ uit 5 3½ uit  5      70.0%
Anne van Omme C7 2  uit 3 2  uit  3  66.7%
Huib Vriens C7 3  uit 5 3  uit  5      60.0%
Lucie v/d Vecht C3 2  uit 4 3  uit  5      60.0%
Martijn Miedema C3 2  uit 4 2  uit  4      50.0%
Guo Juan C7 1½ uit 3 1½ uit  3      50.0%
Hans de Vilder C2 1  uit  2  50.0%
Martijn Dahlhaus C3 2  uit 5 2  uit  5      40.0%
Fako Berkers C6 1  uit 3 1  uit  3      33.3%
Frans Kraan C7 1  uit 4 1  uit  4      25.0%
Johan v/d Klauw C7 0  uit 5 0  uit  5      0.0%
Piet Ruhe 0  uit  1      0.0%
Jeroen Hoogenboom 0  uit  1      0.0%
Cian O’Mahony 0  uit  1      0.0%
Lesley Gebhard 0  uit  1      0.0%
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Bij agendapunt 8

Verslag Jeugd
Tom Spits

De  jeugd heeft weer een goed seizoen gedraaid. Intern was de sfeer erg goed en werden er op alle niveaus goede
partijen gespeeld. Matthijs de Feber  en Tom Spits zijn vaak aanwezig waardoor er wel een bepaalde continuïteit is
ontstaan. De zoektocht naar mensen die geregeld eens kunnen assisteren is er nog steeds. Het aantal leden is
constant gebleven: 11. Twee oudgedienden hielden er, vanwege andere interesses, mee op, maar daar kwamen weer
2 nieuwe voor terug. Met een leeftijdsgroep van 7-11 is het een jonge groep, maar met flinke potentie.

De lessen zijn afgelopen jaar vooral voor de zwakkeren goed geweest. Zij werken trouw uit hun
stappenboeken en de jeugdleiders assisteren daar bij. Huiswerk wordt er door enkelen trouw gemaakt en dus schiet
men wel aardig op. De sterkere groep kreeg geregeld wat studies van gastdocent Tabe Bas, maar werden verder iets
te veel aan hun lot overgelaten (lees: langere partijen spelen met notatieplicht). Volgend jaar dient het regime voor
hen ook weer wat strakker te worden. Er dient voor het seizoen een lesprogramma te liggen voor de eerste paar
maanden.

De interne competitie was ongemeen spannend dit jaar. Boaz en Lars bleven de hele tijd dicht bij elkaar,
maar in de play-off was het Boaz die de titel voor de 2e keer op rij binnenhaalde. Sam en Jouke waren constant op
plekken 3 en 4 te vinden, al moest Jouke de schade van de eerste helft nog goedmaken. Uiteindelijk bleek hij wel
de sterkste in de play-off en werd 3e. Danza was gepromoveerd naar de A-groep en heeft nog heel wat punten
gepakt tegen de toppers, maar dat kon een hogere plaats dan de 5e plek niet bewerkstelligen. De B-groep was
redelijk grillig en daar werd Eskander kampioen voor de goedspelende Luc. Oran haalde de 3e plek binnen voor
Joshua en de nieuwelingen Isidor en Goya. De afwisseling tussen lange partij + notatieplicht en een kortere partij
de week daarop lijkt wel succesvol, al wordt er helaas te weinig geanalyseerd.

Het ElMiMi-toernooi (snelschaken) werd met 8 uit 8 door Boaz gewonnen, op de voet gevolgd door Jouke,
die alleen de onderlinge verloor. Oran liet in de B-groep zijn kwaliteiten zien en won volkomen terecht daar de
eerste prijs. Dit blijkt erg leuk gevonden te worden en zal dus zeker herhaald worden. Net als het funschaken,
overigens. Er is wel de wens om een uitwisseling met een andere club te organiseren. Dit om de kinderen eens wat
vaker tegen nieuwe gezichten te laten schaken. Hier zal in het voorseizoen door Matthijs en Tom over nagedacht
worden.

Afgelopen jaar werd er met 1 team extern gespeeld. Omdat ze gepromoveerd waren, was de poule redelijk
zwaar, maar ze zijn probleemloos gehandhaafd en hadden tegen ieder team kansen om te winnen. De 6e plaats was
uiteindelijk wat laag, gezien hun constante verblijf in de hogere regionen van de klasse, maar de scores waren goed.

Op toernooien zijn slechts 2 spelers actief: Danza en Jouke. Vooral Jouke bleek in vorm te zijn en wist zich
te plaatsen voor de A-groep op het snelschaaktoernooi van de SGA. Dat hij daar 6e werd tussen alle VAS- en
Amstelveen-toppers doet helemaal niets af aan een uitmuntende prestatie. Verder deed hij het op de Grand-Prixs erg
goed en is nu in een hoge groep geplaatst. Volgend seizoen moeten we meer kinderen naar de toernooien krijgen.

Erg leuk was de match tussen onze sterkste jeugd en Caïssa half 7. Ondanks een spannende strijd waren
Rene Abrahamse, Frans Kraan, Matthijs de Feber en Pitt Treuman met 4-0 toch wat te sterk voor het aanstormende
talent.

De aansluiting met de seniorencompetitie begint langzaamaan tot stand te komen. Waar Tim het afgelopen
jaar het erg druk had met school en dus weinig kwam, beginnen Boaz en Jouke nu te proeven aan de
zomercompetitie. Om ze al mee te laten spelen in de wintercompetitie is, gezien hun leeftijd, nog wat vroeg.
Wellicht dat ze tijdens schoolvakanties eens een paar keer komen ruiken aan onze seniorencompetitie.

Doelstellingen:
• Meer kinderen naar toernooien.
• 1 schaakevenement organiseren.
• Intensievere les/begeleiding voor alle groepen.
• Betrekken ouders bij activiteiten.
• Betrekken senior-leden bij wekelijkse begeleiding
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Bij agendapunt 9

BALANS

S.V. Caissa Amsterdam

BALANS
Activa Activa
01/07/03 30/06/04
EUR EUR

Liquide Middelen
Postbank 60 222
Kas 1 52 18
Kapitaalrekening Postbank 2 2.000 3.200

Vast
Materiaal 3 1.200 900
Vorderingen (contributies) 4 365 86

Bar Voorraden 330 250
__________ __________

Totaal 4.008 4.676

Passiva Passiva
01/07/03 30/06/04
EUR EUR

Crediteuren 5 75
Reservering dub. debiteuren 401 332
Fondsen
Materiaalfonds 400 250
Lustrumfonds 684 911
Jeugdfonds 550 550

__________ __________
Sub.totaal 2.035 2.118

__________ __________
Eigen vermogen: 6 1.973 2.558

Totaal 4.008 4.676
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Bij agendapunten 9 en 12

Staat van Baten en Lasten

CIJFERS BEGROTING CIJFERS  Jeugd BEGROTING
Baten 2002/2003 2003/2004 2003/2004 2003/2004 2004/2005

EUR EUR EUR EUR EUR
Contributie 6.319 7.000 6.434 7.480
Contributie Jeugd 439 500 320 320 300
Rente 90 100 53 50
Donaties 400 200 552
Materiaal verhuur/verkoop 34 30 12
Baropbrengsten 7 6.797 6.500 7.342 7.500

____________ ____________ ____________ ____________
____________
Totalen 14.078 14.330 14.713 320 15.330

EUR EUR EUR EUR EUR

CIJFERS BEGROTING CIJFERS Jeugd BEGROTING
LASTEN EUR EUR EUR EUR EUR
 
Zaalhuur 2.138 2.255 2.246 225 2.360
Caissa Nieuws   8 1.596 2.100 1.475 150 1.850
Contributie KNSB, MEC en SGA 3.280 3.200 3.261 220 3.725
Boetes SGA/KNSB 30     
Bestuurskosten   9 866 500 524  600
abonnement Girotel On Line   17   
Competitie kosten KNSB 974 975 1.021  820
Materiaalkosten 62 50 248  330
Eijgenbroodtoernooi 150 150 150  150
Prijzen 73 100 266  200
Diversen 135 500    
Bijzondere activiteiten (Afek) 585     
Leipzig 627  50   
Inkoop bar 4.789 3.990 3.927 60 4.000
Jeugdafdeling 53 60 84 84 75
afschrijv. & reserv.  10 1.195 450 859  750
 saldo (+ of -) -2.475  585  470
 ____________ ____________ ____________ __________
____________
Totalen 14.078 14.330 14.713 739 15.330
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Bij agendapunten  9 en 12

Toelichting op de Balans en Staat van Baten en Lasten
Per 30 juni 2004 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 1,25 % per jaar bij een saldo
tot • 2.250,00, daarboven is de rente 2,10 % per jaar.

3. Het saldo van de materiaal voorraad was aan het begin van het boekjaar  •  1.200
Afgeschreven op de voorraad materiaal is                                                   -       300
Boekwaarde materiaal derhalve  •     900

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

5. De crediteuren omvatten nog te betalen portokosten en vergaderkosten bestuur.

6. Het Eigen Vermogen bedroeg op 1 juli 2003 •  1.973
Saldo van Baten en Lasten bedraagt •     585
Het Eigen Vermogen bedraagt dus per 30 juni 2004 •  2.558

De nieuwe kolom Jeugd in de Staat van Baten en Lasten, geeft het aandeel van de Jeugd in de
betreffende post. De kolom is op verzoek van de Jeugdcommissie aan de cijfers toegevoegd.

Lasten Jeugd •  739
Baten Jeugd •  320
Het Jeugdfonds groot • 550 blijft beschikbaar voor bijzondere activiteiten van de Jeugd.

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

8. De kopieerkosten bedroegen • 1.274 en de verzendkosten waren •  199.

9. De bestuurskosten omvatten ondermeer: representatie en cadeaus,vergaderkosten , consumpties KNSB
middagen, kopieer en portokosten.

10. In de afschrijvingen en reserveringen is het bedrag begrepen van • 227 storting Jubileumfonds,
afschrijvingen materiaal • 300  en • 332 dubieuze debiteuren.

Amsterdam, dinsdag 3 augustus 2004
F.G.Oranje, penningmeester
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Bij agendapunten 9 en 12

De Bar, oh, die Bar!
 Frans Oranje

Bijna allemaal hebben we er mee te maken: de bar van onze schaakvereniging. Voor koffie en
thee, bier en fris, snoep en wat er allemaal nog meer is. Dat is niet het enige, al een paar jaar
zorgen de inkomsten van de bar ervoor dat de contributie niet verhoogd hoeft te worden. Om die
bar te laten draaien zijn mensen nodig. We kennen allemaal Suzanne, die de belangrijkste motor
is voor het functioneren van de bar. Ze doet dat uiteraard niet voor niets en u waardeert dat
allemaal door van tijd tot tijd iets extra’s te geven. Omdat we vorig jaar goedkoper zijn gaan
inkopen, hebben we dit jaar alweer een positief saldo op de jaarrekening (vorig jaar nog •2400
negatief). En dit danken we weer aan onze voorzitter Leo Oomens die praktisch iedere week naar
Makro en Albert Heijn toog om de bar te bevoorraden. Leo deed dat geheel vrijwillig en
onbaatzuchtig. Dank en Hulde. Maar inmiddels heeft Leo zijn auto verkocht en zijn wij van nu af
aan verstoken van aanvoer van de zo broodnodige voorraden. Wij zoeken dus iemand met een
auto, die bereid is om wekelijks de boodschappen te halen. Dat is alles. Als alternatief, en dat zal
nu in ieder geval voorlopig weer van toepassing zijn, moeten we alle boodschappen bij Albert
Heijn halen met de winkelwagen. We zoeken dus mensen, die dat alleen of met zijn tweeën
willen doen. Het is een kwestie van organiseren en goede afspraken maken. Alle inlichtingen zijn
verder bij mij of het bestuur te verkrijgen. Wij zullen u dankbaar zijn!

Bij agendapunt 7

Verslag van de secretaris.
Peter van der Werf

Evenals in het seizoen ‘02-‘03 is het bestuur van Caïssa het afgelopen jaar zes keer bijeen
geweest voor een bestuursvergadering   Ook was er weer een Najaars – en een
Voorjaarsledenvergadering van de SGA.De Najaarsledenvergadering van de SGA gaf het groene
licht voor de SGA rapidcompetitie , die dit voorjaar werd gehouden.
Het ledental staat op 116. Vorig jaar waren het er 113. Het aantal jeugdleden is wat afgenomen.
Het aantal senioren is wat toegenomen en staat nu op 105 ,was 98 vorig jaar.
Dit seizoen hebben zich 23 leden aangemeld. En 19 leden hebben zich of zijn afgemeld . Arjuna
Knoop is dit seizoen overleden.

Bij agendapunt 12

Voorstel verhoging contributie.

De KNSB verhoogt de ledencontributie met ongeveer 19% over de hele linie.
Het bestuur stelt voor de contributie aan te passen tot  • 75,00 voor senioren en tot • 42,00 voor
nevenleden. In de begroting is uitgegaan van de laatste gemiddelde ledentelling over drie
maanden, 93 senioren, 12 aspiranten en 12 nevenleden. Men dient te bedenken, dat er de laatste
vier jaren geen contributie verhoging is geweest.
Contributie voor de jeugd wordt door de Jeugdcommissie vastgesteld.
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Bij agendapunt  14
Voorstel teamsamenstelling seizoen 2004-2005
Namens de commissie,
Dennis Breuker

De plaatsingscommissie, bestaande uit de personen Dennis Breuker, Ed Leuw, Niek Narings,
Wim Suyderhoud, en Cas Zwaneveld, heeft besloten met het volgende voorstel te komen. De
beoogde teamleiders staan onderstreept. Tussen haakjes staan de KNSB ratings van augustus
2004.
Let op: omdat er veel spelers beschikbaar zijn voor de externe competitie, is besloten om de
meeste teams uit negen spelers te laten bestaan. Dit betekent dat ze moeten rouleren, en dat een
speler gemiddeld één keer niet speelt in een seizoen.

Caïssa 1 (tweede klasse KNSB)
Niek Narings (2289)
Michaël Wunnink (2221)
Coen Janssen (2187)
Micha Leuw (2165)
Hajo Jolles (2145)
Hugo van Hengel (2138)
Albert Riemens (2133)
Paul Schipper (2058)

Caïssa 2 (derde klasse KNSB)
Elwin Osterwald (2042)
Avni Sula (2041)
Pieter Melford (2020)
Tom Spits (1991)
Dennis Breuker (1978)
Bert Schaefers (1958)
Martijn Miedema (1940)
Aldo v/d Woestijne (1918)
Lance Oldenhuis (1856)

Caïssa 3 (promotieklasse SGA)
Kees Sterrenburg (2026)
Wilbert de Kruiff (1992)
Budhi Manuri (1957)
Cas Zwaneveld (1935)
Herre Trujillo (1919)
Theo Weijers (1892)
Lucie v/d Vecht (1884)
Stef Nagel (1883)
Ernesto Barros (-)

Caïssa 4 (tweede klasse SGA)
Theo Kroon (1926)
Robrt Jan Schaper (1865)
Peter Koefoed (1825)
Hans Uiterwijk (1801)
Martijn Dahlhaus (1798)
Erik Dekker (1798)
Marjolein Theunissen (1783)
Frans Roes (1767)
Sander Tigelaar (1599)

Caïssa 5 (tweede klasse SGA)
René Abrahamse (1846)
Chris Leenders (1791)
Pim Zonjee (1734)
Peter v/d Werf (1715)
Wim Suyderhoud (1694)
Ed Leuw (1673)
Tony Lith (1667)
Hans Kuyper (1619)
Geert Veldhuis (-)

Caïssa 6 (derde klasse SGA)
Koen Hoffer (1643)
Willem Neele (1632)
Frans Oranje (1586)
Jaap van Velzen (1558)
Steven Kuypers (1527)
Leo Oomens (1507)
Jaap Tanja (1425)
Matthijs de Feber (1413)
Anne van Omme (-)
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Caïssa 7 (vierde klasse SGA)
Pitt Treuman (1529)
Jan Nunnink (1508)
Huib Vriens (1473)
Wim Wijnveen (1413)
Johan v/d Klauw (1197)
Fako Berkers (-)
Frans Kraan ? (-)
Wilfred Oranje (-)

Reservespelers
Ron Nep (2207), Hans de Vilder (2026), Jan
Smit? (1872), Piet Ruhe? (1833), André Bach
(1759), Garth Sylbing (1696), Eric van Tuyl
(1649), Maurice Aué? (1636), Cian O’Mahony
(1627), Jeroen Hoogenboom (1540), Les
Gebhard (1460), Alex Barten (1414)
Mirjam Klijnkramer? (1318), Karol Lesman?

Bij agendapunt 15
Voorstel aanpassing
wintercompetitie: het afbreken.
Albert Riemens

Om iedereen in de gelegenheid te stellen
ruimschoots over dit voorstel na te denken lijkt
me ons clubblad het juiste podium om het te
bespreken.Wat zegt het reglement van de
wintercompetitie over afbreken? In principe
heeft de speler die behoefte heeft om de partij
af te breken voorrang. Dat wil zeggen dat  de
tegenstander afbreken moet  toestaan ook als
hij/zij dit zelf liever niet zou willen. Deze
regel geldt voor alle ronden van de
wintercompetitie met uitzondering van de
laatste twee.

Wat pleit voor het afbreken?De partij kan
gewoon worden uitgespeeld in plaats van (dat
kan voorkomen) “afgeraffeld” in tijdnood.
Eindspelen komen beter tot hun recht in
afgebroken partijen.Wat pleit tegen het
afbreken? Mijn voornaamste tegenargument is
het tijdsbeslag. Velen van ons doen hun best
om op de vele wedstrijden die de
wintercompetitie telt (2x16=32) present te zijn,
slechts weinigen slagen erin om op meer dan
75% van de clubavonden te komen. Als zo’ n
clubavond ook nog een extra tijdsinvestering
van een afgebroken partij tot gevolg heeft is
het voor te stellen dat het uitspelen daarvan
buitenom de clubavond moeilijk in te plannen
is. Praktisch nergens wordt meer afgebroken
behalve op onze clubavond. De helderheid van
de stand van onze wintercompetitie wordt
bevorderd door geen afgebroken partijen te
verwerken.

Eerlijkheid in het spel. Afgebroken partijen
worden met vrienden en computerprogramma’
s als Fritz geanalyseerd. Niet iedereen beschikt
hier (in dezelfde mate) over. Door niet af te
breken wordt de eerlijkheid van het spel
bevorderd. In dit verband is ook een voordeel
dat  afgebroken partijen niet meer beoordeeld
hoeven te worden, laat staan dat iemand zijn
eigen partij meebeoordeelt of de partij van
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iemand die concurrent is voor een eindplaats in
de wintercompetitie.

Het moge duidelijk zijn, ondergetekende wenst
het fenomeen afgebroken partijen in onze
competitie te beëindigen.
Een tussenoplossing zou kunnen zijn dat als
beide spelers willen afbreken dit mogelijk
moet zijn.Bij deze het verzoek aan het bestuur
om de afbreekkwestie bij de vergadering in
september ter discussie te stellen.

Reactie op het voorstel van Albert:
Afbreken of niet?
Leo Oomens

We hebben voor de interne competitie tot nu
toe de mogelijkheid te kiezen uit drie
verschillende speeltempi: 1,5 uur voor 35
zetten plus afbreken,1,75 uur voor 40 zetten
plus afbreken en 1,75 uur voor de hele
partij(SGA-tempo). Tot nu toe heeft altijd
degene die kiest voor afbreken het voor het
zeggen. De praktijk is dat de grote
meerderheid van de partijen zonder afbreken
wordt gespeeld. Je kunt daaruit afleiden dat
een meerderheid van de spelers liever niet
afbreekt. Maar als hun tegenstander wél wil
afbreken,dan gaat dat voor.
Albert houdt niet van afbreken. Het probleem
is dat veel van de potentiële tegenstanders van
Albert juist wel willen afbreken. Ondanks zijn
bezwaartegen afbreken moet Albert dus
relatief veel partijen spelen met afbreken. Daar
zit iets oneerlijks is en om die reden wil Albert
het afbreken maar helemaal afschaffen.

Het volgende schrijf ik niet als voorzitter of
vertegenwoordiger van het bestuur van Caissa,
maar  als individueel lid.Het afbreken hoort bij
een oude schaakcultuur waarin afbreken diepe
analyses mogelijk maakte. Alle theorie over
eindspelen heeft zijn oorsprong gevonden in
die analyses. Schaken zonder afbreken leidt
onvermijdelijk tot een slotfase waarin de
spelers onder tijdsdruk staan en veel partijen
zullen nu beslist worden door fouten die in
tijdnood zijn begaan.

Hoe groot ook de praktische voordelen zijn
van het SGA-tempo, de kwaliteit van het
schaken lijdt daaronder. Ik zou het daarom
jammer vinden als we het afbreken maar
helemaal zouden afschaffen. Ik vind het ook
onredelijk om spelers die graag willen
afbreken helemaal van die mogelijkheid te
beroven. Maar ik vind het wel reëel om spelers
als Albert enigszins tegemoet te komen.
Daartoe moet het absolute recht op afbreken
worden gemodificeerd. Ook wie per se niet wi
afbreken moet wel eens zijn zin kunnen
krijgen. Ik wil daarom een compromisvoorstel
op de vergadering in stemming brengen: We
houden de drie speeltempi om uit te kiezen,
maar geen van de drie mogelijkheden krijgt de
overhand. In plaats daarvan heeft de
zwartspeler het in de onderhandelingen over
het speeltempo uiteindelijk voor het zeggen. In
alle partijen die Albert met zwart speelt hoeft
hij dus niet af te breken.
Overigens zou onderling overleg ook tot
overeenstemming moeten leiden.
Inschikkelijkheid is minstens van even grote
waarde als assertiviteit. Dus als de witspeler
uitspreekt dat hij om wat voor reden danook
ernstig bezwaar heeft tegen afbreken, hoeft de
zwartspeler zijn eigenvoorkeur niet altijd te
laten gelden. Omgekeerd geldt ook: als de
witspeler heel graag afbreekt, mag de
zwartspeler daar best in toestemmen
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Bij agendapunt 16

Funschaak??
Bestuursvoorstel:

Wat te doen op de eerste speelavond in januari? In het
vorige nummer van CN heb ik al aangekondigd dat er
gebroed werd op een voorstel ter vervanging van het
funschaken. Ik gaf al een aantal mogelijkheden aan. Het
bestuur is niet tot een unanieme voorkeur gekomen,
maar in meerderheid zagen we niets in een terugkeer
naar snelschaken in twee ronden (met een speeltijd van
10 minuten pp.1 Wat het bestuur betreft valt deze
mogelijkheid dus af.

Het bestuur stelt daarom voor om te stemmen over:

a) doorgaan met funschaken
b) extra speelronde van de interne competitie
c) themaschaak (zie de toelichting hieronder)
d) randomchess (zie de toelichting hieronder)

Wij willen voorstellen hierover ter vergadering te
beslissen aan de hand van de volgende procedure:

In een eerste stemronde geeft iedereen zijn voorkeur
aan voor een van deze vier alternatieven. De twee
varianten die de minste stemmen hebben gekregen
vallen voor de tweede ronde af. In die tweede ronde
komt er dan vanzelf een meerderheidsvoorkeur voor
een van de twee overgebleven alternatieven.

Toelichting:

Mocht de vergadering een voorkeur uitspreken voor
themaschaak of randomchess, dan moet er een
commissie komen die zich gaat bezighouden met een
precieze uitwerking van hoe we dat dan gaan doen. Dat
gaan we dus niet op de vergadering al meteen besluiten.
We hebben daar de tijd voor tot begin december. Wel
lijkt het me goed het uiteindelijke plan te publiceren in
het decembernummer van CN. Maar om de gedachten
te bepalen: we kunnen kiezen voor partijen met
gewoonspeeltempo, maar aardiger is misschien om er
een rapidcompetitie van te maken zodat we meer
partijtjes kunnen spelen. Vooral wanneer we zouden
kiezen voor randomchess lijkt dat laatste me
aangewezen.
Voor het themaschaak heeft Dennis een variant bedacht
die voorkomt dat op alle borden dezelfde stellingen te
zien komen en die ook voorkomt dat spelers die het
opgegeven systeem toevallig in hun repertoire hebben
meteenin het voordeel zijn. We kunnen de witspelers de
keus  geven uit twee beginzetten en de zwartspelers ook
weer de keus  laten uit twee vervolgzetten. De eventueel

te benoemen commissie moet zich met de verdere
uitwerking bezig houden.

(voetnoot)

1 We hebben het hier niet over het
snelschaakkampioenschap, dat blijft gewoon bestaan.


