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Secretaris 
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hvhengel@planet.nl 

 

Wedstrijdleiding interne competitie 

 

Cas Zwaneveld 020 463 2564 

caszwaneveld@hotmail.com 

 

Sander Tigelaar 06 4789 4029 

sanderpt@wanadoo.nl 
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Robert Jan Schaper 020 6388120 
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Jeugdleiders 
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Huib Vriens 06 30707169 

huib.vriens@gmail.com 
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Redactioneel

 
Hugo van Hengel 

Beste Clubgenoten, 

 

Voor u ligt het vergadernummer van Caissanieuws, het laatste nummer van het oude seizoen en 

tegelijk ook het eerste van het nieuwe seizoen. Hierin vindt u zoals gebruikelijk de jaarverslagen van 

de verschillende functionarissen uit het bestuur. Daarnaast wordt er een blik vooruit geworpen naar 

het nieuwe seizoen. Lees vooral de voorstellen voor de interne competitie!  

De Algemene Ledenvergadering staat gepland op dinsdag 2 september in het inmiddels vertrouwde 

Huize Lydia. U bent daarbij van harte uitgenodigd! 

Helaas heeft Niek Narings aan het eind van vorig seizoen aangegeven zijn redacteurschap te 

beëindigen. Hij heeft fantastisch werk geleverd. In het nieuwe seizoen gaan Aldo van de Woestijne 

en Jouke van Veelen zich inzetten voor Caissanieuws, maar versterking voor deze positie wordt nog 

gezocht. Wat mijzelf betreft heb ik eenmalig het redacteurschap op me genomen. Al is het alleen al 

omdat ik het als secretaris van Caissa toch wel als mijn taak zie om de jaarverslagen te bundelen en 

de ALV aan te kondigen.   

Veel leesplezier! 
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Van de voorzitter… 

 

The eagle has landed 

Dennis Breuker 

 

Mijn tweede jaar als voorzitter van deze vereniging zit er op. Het eerste jaar was nogal roerig, met 

twee verhuizingen. Dit jaar zijn we gesetteld in Huize Lydia. Als ik de geluiden om me heen hoor dan 

is het een prima locatie. De enige nadelen die ik zie zijn het vroege uur waarop we de zaal moeten 

verlaten, en de grootte van de zaal. Bij drukke interne avonden kan het soms zijn dat de nisjes door 

vier in plaats van twee personen bezet zijn. 

 

Wat is er dit seizoen allemaal gebeurd? Een hoop. Op schaakgebied en daarnaast. 

 

Ik ga niet in detail treden bij de competities, dat kunt u allemaal als het goed is nalezen bij de 

verslagen van de wedstrijdleiders intern, extern, en de jeugdleider. Een aantal zaken wil ik wel 

noemen. Zo is Niek Narings voor de vierde keer clubkampioen geworden! Bij de externe competitie 

hebben het derde en vierde stuivertje gewisseld. De degradatie van het derde lijkt mij totaal 

onnodig. Dit team moet volgend jaar zo weer terug kunnen promoveren naar de promotieklasse. Bij 

de jeugd hebben Adrian Sluis en Alexander Flick zich weer geplaatst voor het NK. In de F-categorie 

scoorden ze daar beiden een verdienstelijke 4½ uit 7. Wat ook niet onvermeld mag blijven: Roel van 

Duijn is de open veteranenkampioen van de SGA! De afsluitende rapidcompetitie van de SGA was dit 

jaar ook weer een succes. Caïssa vier hier goed op, doordat ze met veel (zes) teams meededen, en 

vijf van deze teams plaatsten zich voor de finale. Grote klasse! 

 

Op persoonlijk gebied zijn er helaas droevige mededelingen. Op 3 oktober is mevrouw Eijgenbrood-

Duty, de weduwe van de illustere heer Eijgenbrood, overleden. Dit feit is gememoreerd bij het 

Eijgenbroodtoernooi. Op 12 juli is Hans Dirks overleden. Hij was lid van Caïssa vanaf april 1972. 

Vooral de wat oudere leden onder ons moeten hem goed hebben gekend. In dit nummer staat een In 

Memoriam geschreven door onze ex-voorzitter Frans Oranje, die tegelijk met hem lid werd van 

Caïssa. 

 

Na dit soort mededelingen is het altijd lastig om verder te schrijven, maar ik doe toch een poging. 

 

Het clubblad was dit jaar verzorgd door Niek Narings. En hoe. Hij heeft er een prachtig blad van 

gemaakt. Een blad dat regelmatig verschijnt, en genoeg leesvoer biedt tot het volgende nummer er 

weer is. Hartstikke bedankt, Niek! Maar helaas, Niek stopt ermee. We zoeken dus nog een nieuwe 

redacteur! Ik begreep begrijp ondertussen dat Aldo v/d Woestijne en Jouke van Veelen interesse 

hebben. Maar een derde persoon erbij is zeer welkom. Heeft u interesse? Neem dan contact op met 

Aldo en/of Jouke, of vertel hem een bestuurslid, of noem het op de ALV! 

 

En dan de website. Sander Tigelaar had het vaak zo druk met zijn werk dat het soms even duurde 

voordat de site werd geüpdatet. Dit jaar is dat beter en beter gaan draaien, omdat Cas Zwaneveld 

mee is gaan helpen. Deze website heb ik in 1999 opgezet, en is alweer een oudje. Daarom is besloten 

om de website drastisch te gaan vernieuwen. Daartoe is Bert Gijsbers bereid gevonden om een opzet 

te maken. En dat ziet er veelbelovend uit. Voor een voorproefje kunt u kijken op 
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http://www.dennisbreuker.nl/caissa/. Als u tips, op- of aanmerkingen heeft, dan kunt u die sturen 

naar caissa.website@gmail.com. Deze mail komt aan bij degenen die over de website gaan. 

 

Een club besturen is niet zomaar iets. Daarom wil ik bij deze mijn bestuursleden allemaal bedanken 

voor hun inzet! Ze doen het immers toch op vrijwillige basis. 

Helaas stoppen er ook weer mensen. 

Matthijs de Feber stopt na zes jaar met het jeugdleiderschap. Drie jaar daarvan vertegenwoordigde 

hij de jeugd in het bestuur. Ik ben er nog steeds trots op dat Caïssa een van de weinige verenigingen 

in Amsterdam is met een jeugdafdeling. Gelukkig is er versterking gevonden in de vorm van (schrik 

niet!) Erik Dekker, Remco Hillebrandt, Tjerk Hoek, Gert van ’t Hof en Lance Oldenhuis. Samen met 

Huib Vriens en Freek Terlouw zijn dat “the magnificent seven”. Niet dat iedereen er welke week kan 

zijn, maar het doel is om minimaal 4 a 5 jeugdleiders op een avond te hebben. Huib Vriens blijft 

aanspreekpunt voor de jeugd, Freek Terlouw gaat namens de jeugd zitting nemen in het bestuur. 

Welkom!  

Ook Sander Tigelaar stopt er na drie jaar mee. Zoals gezegd heeft hij het druk met zijn baan. En er is 

(was?) zelfs sprake van dat hij naar de Verenigde Staten gaat vertrekken. Zijn taak als webmaster 

wordt overgenomen door Bert Gijsbers, maar voor zijn taak als wedstrijdleider intern is nog geen 

opvolger. Het is handig om naast Cas Zwaneveld nog iemand te hebben. 

Verder is de rol van materiaalbeheerder weer vacant. Elwin heeft het een jaartje naast zijn 

penningmeesterschap gedaan, maar zoekt nu iemand anders. 

 

De club bestaat niet alleen door het bestuur. De leden zijn natuurlijk het belangrijkst. En ook van de 

niet-bestuursleden zijn er veel die zaken voor de club doen. Dat heb ik niet altijd in de gaten. Als ik 

die mensen niet persoonlijk hierop aanspreek moeten ze me dat maar niet kwalijk nemen. Weet dat 

uw inzet hooglijk wordt gewaardeerd! Iemand die ik deze keer met name wil noemen is Maurice 

Aué. Hij fungeert zo’n beetje als taxichauffeur voor ons oudste lid, Johan van Hulst. Zonder Maurice 

zouden we “de professor” veel minder vaak op de clubavond tegenkomen. Dus Maurice: enorm 

bedankt! 

 

En hoe staat het met de toekomstplannen? 

 

Een sterk punt van onze vereniging is de verbondenheid van de leden en de (daardoor?) druk bezette 

clubavonden. Ik kan wel stellen dat onze vereniging de grootste interne competitie van heel 

Amsterdam heeft. En dat maakt de club aantrekkelijk voor buitenstaanders. Het is niet voor niets dat 

van de opgeheven club Donner uit Diemen minstens vier leden overwegen om bij ons te komen 

spelen. Ze zijn allen van harte welkom! Ik wil graag niet alleen onze leden behouden, maar ook 

proberen nieuwe leden aan te trekken. Een van de acties die we hiertoe ondernemen is het huren 

van een kraampje bij de IDEE week van de VU. In de hoop wat meer studenten aan te trekken. 

We moeten natuurlijk wel opletten dat we nog met z’n allen in de zaal blijven passen. Een oplossing 

is om (incidenteel, of structureel) een klein zaaltje (het tuinhuis?) erbij te huren. 

 

Onze club groeit in sterkte. Er gaat een keer een seizoen komen (misschien wel aanstaand seizoen?) 

dat veel teams gaan promoveren. En dat we drie teams in de KNSB krijgen. Dat zit er gewoon aan te 

komen. Er komen nieuwe leden bij, die behoorlijk sterk zijn. Dat is soms even slikken, omdat zij dan 

in een hoger team komen, waardoor leden die langer lid zijn toch weer een team zakken. Ik kan me 

voorstellen dat dat vervelend is. Maar aan de andere kant: dat is wel weer een extra kans om dat 
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team waar je dan in komt te zitten te laten promoveren. En uiteindelijk wordt de club daar alleen 

maar beter van. En als we zo door gaan, zie ik zelfs ooit wel een negende team verschijnen! 

 

En last but not least: de jeugd. Ik wens de jeugdleiding veel succes komend seizoen. Ik ben bij de 

opstartvergadering geweest en het bruist van ideeën. Les geven in kleine groepjes uit het 

stappenplan bijvoorbeeld. En wat dacht u van een eigen Caïssa jeugdtoernooi? Plannen te over dus! 

 

Nog even over de ALV. Ik zou het waarderen als u in groten getale op zult komen. Als u van plan bent 

te komen, bereid u dan in zoverre voor dat u de voorstellen goed heeft doorgelezen, en er over heeft 

nagedacht. En bedenk of u de club mee wilt helpen door een van de vacatures (materiaalbeheerder, 

wedstrijdleider interne [samen met Cas], of redacteur van het clubblad [samen met Jouke en Aldo]) 

te vervullen. 

 

Ik wens u allen veel schaakplezier toe! 

 

14 augustus 2008, Dennis Breuker 

 

 

Het Paard 

De meest complete denksportwinkel 
Haarlemmerdijk 147   1013 KH Amsterdam 
tel 020-6241171   paard@xs4all.nl 
http://www.xs4all.nl/~paard 

Het Paard heeft op het gebied van schaken: 
• Meer dan 1000 verschillende Nederlandse, Engelse en Duitse schaakboeken. 
• Meer dan 500 tweedehands schaakboeken. 
• Schaaksoftware en schaakcomputers. 
• Wedstrijd schaakstukken –klokken en -borden 
• Schaakspellen voor verzamelaars. 

 
Naast schaken hebben we ook een uitgebreid assortiment op het gebied van:   

Go, Bridge, Backgammon, puzzels, breinbrekers en gezelschapspellen. 
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In Memoriam: Hans Dirks 

 
Frans Oranje 

 
In april 1972 ben ik lid geworden van Caissa via Frans Arp. Wij waren toen allebei lid van de 

schaakclub Bergen. Ik meldde mij bij de heer Eijgenbrood en liep de zaal in. Daar zat Hans Dirks en 

we maakten meteen kennis. Hans was ook net lid geworden. We trokken al direct veel met elkaar op 

als de twee nieuwe leden van de club. Dat was vooral op de clubavonden. En daarna ook vaak in de 

Quibus. Later zijn we ook samen toernooien gaan spelen. Het eerste wat ik mij herinner was Dieren, 

het moet de zomer van 1974 geweest zijn. We hadden samen een kamer in een pension, en wat we 

op het toernooi gepresteerd heb weet ik niet meer. Hans speelde natuurlijk veel sterker dan ik. Later 

deden we samen ook mee aan het Hoogovensschaaktoernooi in Wijk aan Zee. Een tijd hadden we de 

afspraak, dat wie de meeste punten haalde van ons twee, de ander een fles wijn, of 

grammofoonplaat moest geven. Ik heb daar onder andere de 9
e
 Symphonie van Schubert aan 

overgehouden. Hans wilde meestal een goede fles wijn hebben, maar ook een keer een boek of 

plaat, herinner ik mij. Het is ook al zo lang geleden. Hans werd reisleider en kwam minder op de club. 

Het feit wilde, dat ik vroeger ook reisleider geweest ben, en we hebben heel wat ervaringen 

uitgewisseld. Hans reisde veel, maar reisde ook heel graag. Een blauwe maandag heeft Hans nog 

geparticipeerd in een reisbureau in IJsselstein. Maar dat heeft hij niet lang gedaan, hij was geen 

kantoorman en wilde reizen!  

Op één van zijn reizen ontmoette hij zijn vrouw Laura uit Mexico. Hun huwelijk duurde bijna 29 jaar, 

ze kregen twee kinderen, Sabina en Christina. Ze hebben altijd in de Valeriusstraat gewoond en daar 

ben ik ook een paar keer geweest. We hebben prachtige snelschaak avonden gehad met veel plezier 

en drank met Jan van Gijzen en Ruud Roos onder andere. In 2004 hebben Hans en Laura met familie 

en vrienden hun 25-jarig huwelijksfeest in Mexico gevierd. Helaas was ik niet in de gelegenheid om 

daarbij te zijn, wat mij nu nog spijt.  

Toen het internet kwam was Hans al gauw lid van het ICC, en schaakte daar onder de prachtige 

naam: Globetrotter.*) Op 4 juli 2008 speelde hij daar zijn laatste schaakwedstrijd. Het gezin en de 

reizen deden Hans in clubverband steeds minder schaken. In de laatste jaren was Hans geen lid meer 

van Caissa, maar donateur. Laura kreeg een baan in het Lydiahuis. Toen we daar vorig jaar 

Eijgenbroodtoernooi speelden vertelde Laura mij dat Hans kanker had, dat was in september 2007 

ontdekt. Ik heb hem een paar keer opgebeld maar de bezoekafspraken liepen steeds mis. Hans en 

Laura zijn in deze periode ook nog een keer naar Mexico geweest om afscheid te nemen van de 

familie daar. Ik heb Hans bezocht toen hij al in de Kuria Stichting verpleegd werd op 11 juli. Het was 

de dag voor zijn overlijden, en ik hoopte toen vurig dat het niet lang hoefde te duren. Longkanker is 

een vreselijke, slopende ziekte en de dood kwam als een droevige verlossing. Hans hield zo van het 

leven, van zijn gezin, van het reizen en van het schaken. De pastoor bij de begrafenis noemde ook 

een gesprek, dat hij met Hans had gehad. Hans had alleen gezegd: " Amen ", en het was even of ik 

het Hans zelf hoorde zeggen. 
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Rating need Win loss draw total best

Wild 1308 {6} 46 60 11 117 1446 29-nov-06

Bullet 1378 {8} 669 506 78 1253 1470 1-apr-01

Blitz 1454 {8} 1919 1459 406 3784 1792 17-aug-02

Standard 1922 {6} 640 509 1322 1975 1975 07-Mar-02

5-minute 1444 {8} 2691 2701 413 5805 1662 28-aug-02

1-minute 1201 {8} 2 3 0 5

15-minute 1676 {3} 91 66 15 172 23-sep-07

 1: Hi! Nice meeting you on ICC!

 2: Hailing from Amsterdam, the Netherlands. Male / 61 / married / 2 children.

  Travel is my job and hobby.

*) Information about Globetrotter (Last disconnected Fri Jul 04 2008 09:17):

 

  

 

Hans Dirks (1947-2008) 
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Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering 

 
 

Datum: dinsdag 2 september 2008 

Aanvang: 20.00 uur 

Locatie: Huize Lydia, Roelof Hartplein 2, 1071 TT Amsterdam 

 

Agenda: 

 

1. Opening en mededelingen 

2. Notulen jaarvergadering 2007 

3. Verslag wedstrijdleider interne 

4. Verslag wedstrijdleider externe 

5. Verslag materiaalcommissaris 

6. Verslag jeugd 

7. Verslag secretaris 

8. Verslag penningmeester 

9. Verslag kascontrolecommissie 

10. Decharge penningmeester 

11. Benoeming kascontrolecommissie 

12. Begroting seizoen 2008-2009  

13. Voorstel wijziging interne competitie: Voorstel Jeanne Potters 

14. Voorstel wijziging interne competitie: Voorstel Niek Narings 

15. Evaluatie Fisscherrandom Schaak tijdens zomercompetitie 

16. Voorstel 1 wijziging plaatsingcriteria 

17. Voorstel 2 wijziging plaatsingcriteria 

18. Voorstel deelname KNSB/SGA competitie 

19. Prijsuitreikingen seizoen 2007-2008 

20. Bestuursverkiezingen 

 

Herkiesbaar: 

Dennis Breuker  Voorzitter 

Elwin Osterwald  Penningmeester 

Hugo van Hengel  Secretaris 

Robert Jan Schaper  Wedstrijdleider extern 

Cas Zwaneveld  Wedstrijdleider intern 

 

Aftredend: 

Matthijs de Feber  Jeugdleider 

Sander Tigelaar  Wedstrijdleider intern 

Elwin Osterwald  Materiaalcommissaris 

 

Kandidaat: 

Freek Terlouw  Jeugdleider 

?    Wedstrijdleider intern 

?    Materiaalcommissaris 

 

21. Rondvraag en sluiting. 
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Notulen Algemene Ledenvergadering 4 september 2007 

 
Hugo van Hengel 

 

Locatie: Huize Lydia, Roelof Hartplein 2 

Geplande aanvang: 20.00 uur 

 

Aanwezig: Dennis Breuker, Hugo van Hengel (notulist), Elwin Osterwald, Matthijs de Feber, Sander 

Tigelaar, Niek Narings, Robert Jan Schaper, Tom Spits, Mirjam Klijnkramer, Frans Oranje, Leo 

Oomens, Jeanne Potters, Roel Polak, Coen Venema, Maurice Aue, Rinus Balkenende, Margreet 

Ligtenberg, Peter van der Werf, Pim Zonjee, Jaap Tanja, Ed Leuw, Arno Bezemer, Albert Riemens, 

Cees Visser, Theo Weijers, Freek Terlouw, Wim Suyderhoud, Pitt Treumann, Huib Vriens, Bert 

Gijsbers, Karol Lesman, Pold Gomperts, Frans Roes, Wilfred Oranje, Paul Schipper, Johan van der 

Klauw, Michael Wunnink, Wilbert de Kruiff, Prof. van Hulst (totaal 39 leden). 

 

Afwezig met kennisgeving: Ferdinand Ruhwandl, Aldo van de Woestijne, Bert Schaefers, Martijn van 

Maanen, Cas Zwaneveld. 

 

De agenda: 

 

1. Opening en mededelingen. 

2. Notulen jaarvergadering 2006. 

3. Actiepunten jaarvergadering 2006. 

4. Notulen buitengewone ledenvergadering december 2006 

5. Notulen buitengewone ledenvergadering mei 2007 

6. Verslag wedstrijdleider interne. 

7. Verslag wedstrijdleider externe. 

8. Verslag materiaalcommissaris. 

9. Verslag jeugd. 

10. Verslag secretaris. 

11. Verslag penningmeester. 

12. Verslag kascontrolecommissie. 

13. Decharge penningmeester. 

14. Benoeming kascontrolecommissie. 

15. Begroting seizoen 2007-2008 / Club van 50. 

16. Voorstel wijziging interne competitie: waardering 1/3 bij afwezigheid.  

17. Voorstel wijziging interne competitie: waardering 2/3 bij extern. 

18. Voorstel wijzing zomercompetitie: Voorstel Bert Gijsbers. 

19. Voorstel deelname KNSB/SGA competitie. 

20. Prijsuitreikingen seizoen 2006-2007. 

21. Bestuursverkiezingen. 

 

Herkiesbaar: 

Dennis Breuker  Voorzitter 

Elwin Osterwald  Penningmeester 

Hugo van Hengel  Secretaris 

Robert Jan Schaper  Wedstrijdleider externe. 
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Cas Zwaneveld  Wedstrijdleider interne 

Sander Tigelaar  Wedstrijdleider interne, webmaster 

Matthijs de Feber  Jeugdleider. 

 

Aftredend: 

Niek Narings   Materiaalcommissaris. 

 

Kandidaat: 

Elwin Osterwald   Materiaalcommissaris. 

 

22. Rondvraag en sluiting. 

 

 

1. Opening en mededelingen 

Om tien over acht opent voorzitter Dennis Breuker de Algemene Ledenvergadering. Er zijn geen 

mededelingen. 

 

2. Notulen jaarvergadering 2006. 

Er is een kleine correctie in de notulen: Frans Oranje heeft bijna 30 jaar in het bestuur van Caissa 

gezeten. Er zijn verder geen opmerkingen. 

 

3. Actiepunten jaarvergadering 2006. 

Er stonden vier actiepunten n.a.v. de vorige ALV: 

a) De verhuizing naar het ROC in goede banen leiden. 

b) Mobieltje club aanwezig op KNSB-zaterdagen. 

c) Studentenkorting bekendmaken buiten de club. 

d) Bekers (of vaantjes) voor ratinggroepwinnaars. 

 

a) Dit is niet meer van toepassing aangezien het ROC geheel van de baan is. 

b) Dit is niet meer van toepassing aangezien we knsb-wedstrijden voortaan bij Euwe gaan 

spelen en daar is een vaste telefoon beschikbaar. 

c) Dit is bekend gemaakt in universiteitsbladen als Folia en Ad Valvas. 

d) Er is gekozen voor cadeaubonnen voor ratinggroepwinnaars. 

 

4. Notulen buitengewone ledenvergadering december 2006 

De notulen worden vastgesteld. 

 

5. Notulen buitengewone ledenvergadering mei 2007 

De notulen worden vastgesteld. 

 

6. Verslag wedstrijdleider interne. 

Het jaarverslag intern wordt goedgekeurd. De Prindi-cup is met 6-4 gewonnen van Laurierboom 

Gambit. 

 

7. Verslag wedstrijdleider externe. 

Het jaarverslag extern wordt goedgekeurd. 

 

8. Verslag materiaalcommissaris. 

- Er is 1 houten bord vermist, dit blijkt in de kast bij ENPS terecht te zijn gekomen. 
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- Er is een scheiding gemaakt tussen gave en vale borden. Voor de interne moeten de gave borden 

gebruikt worden. De vale borden gaan nog niet weg, want ze zijn nog wel goed genoeg om 

bijvoorbeeld tijdens het Eijgenbroodtoernooi te worden gebruikt. De jeugd gebruikt kartonnen 

borden in plaats van plastic.  

- Voorlopig worden er geen DGT’s aangeschaft. 

- Frans Roes wil graag uitleg van de werking van een DGT. De materiaalcommissaris kan aan hem 

dit uitleggen. 

- Albert Riemens vraagt naar de levensduur van een DGT. Dit is afhankelijk van het gebruik. Bij 

normaal gebruik gaan de klokken betrekkelijk lang mee, zo niet dan korter. Het is wel van belang 

dat de klokken aan het eind van de avond worden uitgezet in verband met de batterijen die 

anders erg snel leeg zijn. 

- Pim Zonjee hecht er aan dat bij aanschaf van nieuwe borden er kleine letters in de kantlijn staan 

in plaats van hoofdletters. 

 

9. Verslag jeugd 

Op dit moment heef Caissa ca. 20 jeugdleden. Jeugdleider Tom Spits is recentelijk verhuisd naar 

Haarlem en stopt nu met het leiden van de jeugd. Sinds het seizoen 2001/2002 is hij jeugdleider 

geweest, hij is zeer vaak extern wedstrijdleider geweest en nog altijd is hij teamleider van het 

tweede. Tom wordt door Dennis hartelijk bedankt voor zijn verdiensten voor de club. 

 

10. Verslag secretaris 

Het jaarverslag van de secretaris wordt goedgekeurd. 

 

11. Verslag penningmeester 

Het jaarverslag van de penningmeester wordt goedgekeurd.  

 

12. Verslag kascontrolecommissie 

De kascommissie bestond aanvankelijk uit Wilbert de Kruiff en Chris Leenders, maar Chris heeft 

gedurende het jaar zijn lidmaatschap opgezegd. Paul Schipper is toen toegetreden tot de 

kascontrolecommissie. De kas is in orde bevonden. 

 

13. Decharge penningmeester 

De Vergadering verleent de penningmeester decharge voor het gevoerde financiële beleid.  

 

14. Benoeming kascontrolecommissie 

De nieuwe commissie zal bestaan uit Paul Schipper en Arno Bezemer. 

 

15. Begroting seizoen 2007-2008 / Club van 50 

De begroting wordt besproken. Er zijn een aantal opvallende verschillen ten opzichte van voorgaande 

jaren zoals de barinkopen die op nul zijn gezet. Dit wordt verklaard door het feit dat we in Huize 

Lydia de bar niet in eigen beheer hebben. Een gevolg hiervan is dat de contributie omhoog moet. De 

contributie wordt vastgesteld op 100 euro voor hoofdleden en 65 euro voor nevenleden.  

Een ander punt van discussie is de Club van 50. Alle leden van Caissa kunnen lid worden door 50 euro 

te doneren aan Caissa. Het geld wordt beheerd door het bestuur van Caissa en zal in principe alleen 

worden aangebroken voor onvoorziene kosten of kosten die maar eens in de zoveel jaar zullen 

terugkeren, zoals het aanschaffen van een laptop of een printer. Aan het lidmaatschap zijn geen 

persoonlijke voordelen verbonden, maar wel aan de club als geheel. Het wordt niet bekend gemaakt 

welke leden hoeveel hebben gedoneerd.  

De begroting wordt goedgekeurd. 
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16. Voorstel wijziging interne competitie: waardering 1/3 bij afwezigheid 

Er wordt gesproken over de waardering van 1/3 maal de eigen waarde bij afwezigheid. Op dit 

moment kan iemand 5 keer 1/3 krijgen en daarna 0. Er zijn verschillende voordelen, maar ook 

verschillende nadelen aan dit systeem. Het voorstel is om altijd 1/3 toe te kennen bij afwezigheid. 

Het voorstel wordt in stemming gebracht: 

 - maximaal 5x 1/3  10 stemmen 

 - altijd 1/3   18 stemmen 

 - onthoudingen   9 stemmen 

De regel wordt aangepast: altijd 1/3 bij afwezigheid. 

 

17. Voorstel wijziging interne competitie: waardering 2/3 bij extern. 

Er wordt gesproken over de kwestie 2/3, een voorstel van Niek Narings. Niek pleit ervoor om het 

meedoen aan externe wedstrijden, maar ook het leiden van externe wedstrijden voor de interne 

competitie te waarderen met ½ maal de eigen waarde, op dit moment is dat 2/3 maal de eigen 

waarde. Er wordt gestemd: 

 - 2/3 bij extern  21 stemmen 

 - ½ bij extern  7 stemmen 

 - onthoudingen  9 stemmen 

De situatie blijft zoals ze is: 2/3 bij extern. 

 

18. Voorstel wijziging zomercompetitie: Voorstel Bert Gijsbers. 

Bert Gijsbers heeft het voorstel om in de zomercompetitie om de drie weken in plaats van gewoon 

schaak Fischerschaak te spelen. Bij deze vorm wordt de opstelling door loting bepaald. De pionnen 

staan wel allemaal op de tweede rij, maar de stukken op de eerste rij staan anders. Er wordt opnieuw 

gestemd: 

 - zomercomp met Fischerschaak 23 stemmen 

 - zomercomp zonder Fischerschaak 11 stemmen 

 - onthoudingen    3 stemmen 

Het voorstel van Bert Gijsbers is aangenomen. 

 

19. Voorstel deelname KNSB/SGA competitie. 

Voorafgaand aan de ALV heeft Robert Jan via verspreide A4-tjes de samenstelling van alle externe 

teams bekend gemaakt. Hierbij is rekening gehouden met alle plaatsingscriteria. Daarbij is dus ook 

rekening gehouden met plaatsing via de interne competitie. Grijp dus uw kans in de interne 

competitie! 

De externe wedstrijden worden in dezelfde zaal gespeeld als de interne competitie. Mogelijk is dit 

soms wat krap, maar dat moeten we eerste maar eens gaan ervaren. Eventueel is het mogelijk om 

een extra zaaltje te huren, maar dit is duur. 

 

20. Prijsuitreikingen seizoen 2006-2007. 

De prijzen worden uitgereikt. Clubkampioen Martijn van Maanen is niet aanwezig. Elwin Osterwald 

heeft de Zomercompetitie gewonnen. Bert Gijsbers heeft de Errit Petersma-trofee gewonnen. 

 

21. Bestuursverkiezingen. 

Niek Narings treedt af als Materiaalcommissaris. Deze functie wordt in de toekomst door Elwin 

Osterwald vervuld. Aangezien hij ook penningmeester is, wordt het bestuur iets verkleind. Niek blijft 

zich nog wel bezig houden met Caissanieuws. Niek wordt bedankt voor zijn verdiensten voor de club. 
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22. Rondvraag en sluiting. 

- Gerolt Huter zou graag zien dat de website www.caissa-amsterdam.nl snel na elke interne 

ronde is bijgewerkt. Op dit moment doet Sander dit steeds, maar in de toekomst gaat ook 

Cas de website bijwerken.  

Ook de verrassende uitslagen moeten weer in ere hersteld worden. Voorheen stonden deze 

altijd prominent in het scherm. Ook is er nog altijd de mogelijkheid voor het insturen van de 

Partij van de Week. Deze kan gedurende ongeveer een week online op de website worden 

nagespeeld. 

- Jeanne Potters wil graag voorkomen dat er wordt ingedeeld met een heel groot 

ratingverschil tussen beide spelers. Zij schrijft een voorstel en stuurt dit in voor de ALV van 

volgend jaar. 

- Huib Vriens stelt voor om ook het Fischertempo te gebruiken in de interne competitie. Bij dit 

tempo krijgt elke speler er bij elke zet weer tijd bij. Zijn voorstel is anderhalf uur plus 15 

seconden per zet. Als dit geen problemen oplevert met de sluitingstijd dan is dit toegestaan. 

- Matthijs de Feber kondigt het kampioenschap van Oud Zuid aan op 29 september. 

- Elwin Osterwald kondigt het Eijgenbroodtoernooi aan op 26-28 oktober. 

 

Dennis Breuker wil nog benadrukken dat er in Huize Lydia een strikte sluitingstijd van 24.00 uur geldt. 

Het is van belang dat iedereen hierop let en zich hier ook aan houdt. Verder wenst hij iedereen een 

heel goed schaakjaar toe en dankt iedereen voor hun aanwezigheid. De vergadering wordt gesloten 

om 22.35 uur. 

 

 

Jaarverslag secretaris 

Hugo van Hengel 

Het ledental van Caissa is het afgelopen seizoen met 7 toegenomen. Van 115 leden in september 

2007 zijn we nu naar 122 gegaan. Zie de onderstaande tabel voor de verdeling tussen jeugd en 

senioren.  

 

sep-07 sep-08 verschil

jeugd 16 19 3

senioren 99 103 4

samenstelling ledenbestand

 

Op 4 september 2007 hebben we de ALV gehad, waarvan u de notulen elders in dit nummer van 

Caissanieuws vindt. Het bestuur is vijf maal bijeengekomen.  
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Verslag Interne 2007-2008 

 
Cas Zwaneveld en Sander Tigelaar 

 

Wintercompetitie: 

 

Clubkampioen: Niek Narings 

winnaar tot 2000: Aldo vd Woestijne 

winnaar tot 1800: Michiel Pos 

winnaar tot 1650: Huib Vriens 

winnaar tot 1500: Karol Lesman 

 

Opkomst: 40 mensen gemiddeld per avond. Als ook mensen van buiten Caissa worden meegerekend 

die een SGA-wedstrijd spelen, is de opkomst 46 mensen gemiddeld per avond. 

 

 

Prof. van Hulst-toernooi (snelschaken): 

 

winnaar: Hugo van Hengel 

B-groep: Jouke van Veelen/Cas Zwaneveld 

C-groep: Frans Roes/Ferdinand Ruhwandl 

D-Groep: Wilfred Oranje/Gerolt Huter 

E-Groep: Pitt Treumann 

 

 

Zomercompetitie: 

 

Lijstaanvoerder na 8 ronden: Niek Narings 

 

Op de vorige ALV is besloten 3 keer Fischerrandom SChaak te spelen tijdens de zomercompetitie. 

De eerste keer viel samen met een EK wedstrijd van het Nederlands elftal. Er waren toen 14 

deelnemers.  

De tweede keer waren er 28 deelnemers, dit is iets onder het gemiddelde van 33. 

 

Fischerrandom Schaak is iets nieuws voor Caissa. Het viel op dat niet iedereen het leuk vond.  

Onder de deelnemers was het echter mijns inziens een succes, zeker ook bij diegenen die vooraf hun 

bedenkingen hadden. 

 

 

KO-competitie: 

 

Winnaar: Elwin Osterwald 

Elwin versloeg Paul Schipper in de barrage. 

Deze nieuwe competitie werd een succes. 28 caissanen deden er aan mee. Ook komend jaar zullen 

we een KO-competitie organiseren. 
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Errit Petersma-trofee 

 
Robert Jan Schaper 

 

Deze trofee, genoemd naar een oud-voorzitter van Caïssa, gaat naar de speler met de beste externe 

score uit minstens 6 partijen. Speel je minder dan 6 partijen dan word je niet eens opgenomen in de 

stand. We zijn meedogenloos hier bij Caïssa.  

 

Meedogenloos zijn zeker Kees Sterrenburg en Sander Tigelaar want zij zijn de winnaars van de trofee 

dit jaar. Zes partijen lang vlogen zij tegenstanders naar de keel, joegen ze in gladverloren stellingen 

de tegenstander door de vlag of wachtten ze in potremise eindspelen geduldig op dat ene foutje. 

Slechts eenmaal hadden zij mededogen met hun opponent en gunden ze deze een remise. Resultaat 

een score van 5,5 uit 6 en hun naam gegraveerd in het blik van de roemruchte wisseltrofee. Hulde! 

 

De winnaar van vorig jaar was Bert Gijsbers ook met 5,5 uit 6. Die prestatie leverde hem toen, als we 

even afzien van de roem en de naam in het blik, precies 1 regel in mijn verslag op. Lance Oldenhuis 

daarentegen kreeg in datzelfde verslag maar liefst 3 regels! En waarom? Omdat hij het gepresteerd 

had het indrukwekkende aantal van 14 externe partijen voor Caïssa te spelen. Bert heeft hiervan 

geleerd: hij speelde dit jaar doodleuk 15 externe partijen! Hoe krijg je het voor elkaar? Wel zo 

bijvoorbeeld: 7 x in je eigen team, 4 x invallen in de KNSB, 4 x voor de beker spelen. En dan ook nog 

boven de 75% scoren! Dat gaat voorlopig niemand verbeteren. 

 

 

De eindstand
Eigen 
team Invaller Beker Totaal

rang naam Team # score # Score # Score # Score %
1 Kees Sterrenburg 3 4 3,5 2 2 6 5,5 91,7%
2 Sander Tigelaar 4 6 5,5 6 5,5 91,7%
3 Anne van Omme 8 5 4 5 4 80,0%
4 Bert Gijsbers 3 7 3,5 4 4 4 4 15 11,5 76,7%
5 Hans Uiterwijk 6 6 4,5 6 4,5 75,0%
6 Karol Lesman 8 4 3 4 3 75,0%
7 Robert Kikkert 1 9 6,5 9 6,5 72,2%
8 Cas Zwaneveld 4 6 3,5 2 2 8 5,5 68,8%
9 Enrico Vroombout 2 6 4 3 2 9 6 66,7%

10 Marjolein Theunissen 4 7 4,5 2 1,5 9 6 66,7%
11 Lucie van der Vecht 4 7 6 2 0 9 6 66,7%
12 Martijn Miedema 2 6 4 6 4 66,7%
13 Coen Venema 5 6 4 6 4 66,7%
14 Mirjam Klijnkramer 8 3 2 3 2 66,7%
15 Hugo van Hengel 1 9 6,5 1 0 10 6,5 65,0%
16 Martijn Dahlhaus 4 7 4,5 7 4,5 64,3%
17 Robert Jan Schaper 4 7 4 1 1 8 5 62,5%
18 Geert Veldhuis 4 6 5 3 0,5 9 5,5 61,1%
19 Tony Lith 6 6 4,5 3 1 9 5,5 61,1%
20 Nils de Rijk 6 4 3 1 0 5 3 60,0%
21 Coen Janssen 1 6 3,5 6 3,5 58,3%
22 Halldor Bjarkason 7 6 3,5 6 3,5 58,3%
23 Paul Schipper 2 7 4 1 0,5 8 4,5 56,3%

24 Albert Riemens 2 7 4 1 0,5 8 4,5 56,3%



CaissaNieuws 418, 56
e
 jaargang, aug 2008 

 

17 

 

De eindstand vervolg
Eigen
 team Invaller Beker Totaal

rang naam Team # score # Score # Score # Score %
25 Frans Roes 5 7 3,5 1 1 8 4,5 56,3%
26 Elwin Osterwald 1 8 5 1 0 9 5 55,6%
27 Pieter Melford 2 9 5 9 5 55,6%
28 Erik Dekker 4 7 4 2 1 1 0 10 5 50,0%
29 Jaap Tanja 8 6 3,5 2 0,5 8 4 50,0%
30 Roel van Duijn 3 3 1 1 0,5 3 2 7 3,5 50,0%
31 Wim Suyderhoud 5 7 3,5 7 3,5 50,0%
32 Rinus Balkenende 7 6 3 1 0,5 7 3,5 50,0%
33 Bert Schaefers 3 6 3 6 3 50,0%
34 Ed Leuw 6 6 3 6 3 50,0%
35 Jeanne Potters 8 6 3 6 3 50,0%
36 Pold Gomperts 8 6 3 6 3 50,0%
37 Roel Polak 8 5 2,5 1 0,5 6 3 50,0%
38 Wim van Tuyl 4 2 1 2 1 4 2 50,0%
39 Les Gebhard 5 2 1 2 1 50,0%
40 Jan Nunnink 7 2 1 2 1 50,0%
41 Maurice Aue 8 1 0,5 1 0,5 50,0%
42 Niek Narings 1 9 4,5 1 0 10 4,5 45,0%
43 Gert van 't Hof 6 5 2,5 3 1 8 3,5 43,8%
44 Michael Wunnink 1 7 3 7 3 42,9%
45 Gerold Huter 6 6 3 1 0 7 3 42,9%
46 Steven Kuypers 7 7 3 7 3 42,9%
47 Avni Sula 2 6 2,5 6 2,5 41,7%
48 Cees Visser 2 6 2,5 6 2,5 41,7%
49 Hamilton Mc Millan 5 6 2,5 6 2,5 41,7%
50 Matthijs de Feber 7 6 2,5 6 2,5 41,7%
51 Lance Oldenhuis 3 8 3 2 1 1 0,5 11 4,5 40,9%
52 Arno Bezemer 1 9 3 1 1 10 4 40,0%
53 Jop Dekker 5 5 2 5 2 40,0%
54 Pim Zonjee 6 5 2 5 2 40,0%
55 Leo Oomens 7 6 3,5 3 0 9 3,5 38,9%
56 Hajo Jolles 1 8 3 8 3 37,5%
57 Ron Nep 1 7 2,5 7 2,5 35,7%
58 Tom Spits 2 7 2,5 7 2,5 35,7%
59 Freek Terlouw 3 6 2,5 1 0 7 2,5 35,7%
60 Wilfred Oranje 5 7 2,5 7 2,5 35,7%
61 Peter van der Werf 6 5 1,5 2 1 7 2,5 35,7%
62 Frans Oranje 7 7 2,5 2 0,5 9 3 33,3%
63 Herre Trujillo 3 6 1,5 1 1 1 0 8 2,5 31,3%
64 Wilbert de Kruiff 3 7 2,5 1 0 8 2,5 31,3%
65 Huib Vriens 5 7 2,5 1 0 8 2,5 31,3%
66 André Bach 7 5 1,5 5 1,5 30,0%
67 Jaap Van Velzen 8 5 1 2 1 7 2 28,6%
68 Theo Weijers 3 9 2,5 1 0 10 2,5 25,0%
69 Dennis Breuker 1 8 2 8 2 25,0%
70 Floris Schoute 2 8 2 8 2 25,0%
71 André Timmer 7 4 1 4 1 25,0%
72 Martijn van Maanen 1 4 0,5 4 0,5 12,5%
73 Wim Wijnveen 8 6 0,5 6 0,5 8,3%
74 Pitt Treumann 8 1 0 1 0 0,0%
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Jeugd 

 
Matthijs de Feber 

 

Het seizoen is tamelijk succesvol verlopen. Het ledental lijkt zich te stabiliseren rond de twintig. Bij de 

prijsuitreiking hadden we voor 21 spelers een prijsje. Voor een uitgebreid verslag van de interne 

jeugdcompetitie verwijs ik graag naar vorige Caïssanieuws waar Huib Vriens het seizoen beschreven 

heeft. 

 

Huib Vriens, Freek Terlouw en ondergetekende hebben dit jaar de begeleiding voor hun rekening 

genomen. Over het algemeen lukte het ons goed alle drie aanwezig te zijn. Bij wijze van uitzondering 

waren er twee leiders aanwezig en het is gelukkig niet voorgekomen dat iemand alle kinderen in zijn 

eentje had. Het blijft daarom ook in de toekomst belangrijk dat er drie begeleiders zijn.  

 

Het niveau van de sterkste schakertjes is behoorlijk omhoog gegaan. Er is een groep van zo’n vijf 

spelers dat behoorlijk aan  elkaar gewaagd is en dat maakte de competitie behoorlijk spannend. 

Alexander Flick en Adrian Sluis hebben ook buiten Caissa goed van zich doen spreken en zij zijn 

tiende en elfde geworden op het NK in Dieren. Overigens spelen deze in 1999 geboren jongens ook 

bij Tal. Zij gaan vermoedelijk KNSB trainingen volgen volgend jaar. Verder is het wel leuk te 

vermelden dat we een vijf jarig schakertje (Maarten) hebben, die ons qua tactisch inzicht regelmatig 

weet te verbazen. 
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Vorig jaar was ons externe team gepromoveerd naar de tweede klasse. Met enige moeite  hebben 

we ons daar weten te handhaven. We hebben dit jaar voor het eerst (sinds tijden?) met twee teams 

meegedaan aan de SGA jeugdcompetitie. Het tweede team draaide goed mee in de derde klasse. Het 

zou op bordpunten hebben kunnen promoveren, maar kwam op matchpunten te kort. Misschien 

beter zo, want we hebben kunnen zien dat de tweede klasse al voor onze sterkste spelers heel zwaar 

was. 

 

Een viertal leden heeft opgezegd. Twee daarvan wil ik met name noemen: Lars Vogels, die tussen zijn 

zevende en dertiende bij ons gespeeld heeft en Goya van Boven die een vier jaar geleden na het zien 

van de film “Leve de koningin” wilde leren schaken, maar helaas nu besloten heeft haar talenten aan 

een toneelcarrière te wijden. 

 

Een punt van discussie blijft waar de grens moet liggen tussen les in schaken en plezier in schaken. 

De afgelopen jaren heeft de nadruk op het plezier gelegen en minder op het schaaktechnische. Dat 

had een praktische achtergrond: we hebben leden tussen de vijf en twaalf jaar oud. Dit impliceert dat 

er een groot niveauverschil tussen de schakers is en betekent ook dat ze op verschillende manieren 

aangesproken moeten worden. Echt les geven is dan lastig. Daarnaast is er een wat principiëlere 

kant: de kinderen zitten al de hele dag op school en zolang ze plezier hebben blijven ze komen 

(seizoen 2006-2007 hadden we een opkomstpercentage van boven de 90%) en blijven ze hopelijk 

langer lid van de schaakclub. Daarnaast voorkom je dat minder getalenteerde schakers die in hun 

stappen niet verder komen uitgesloten dreigen te worden. Desondanks is het jammer dat we niet 

zoveel aan echt lesgeven zijn toegekomen als we wilden. 

 

Voor mij was dit het laatste seizoen dat ik jeugdleider ben geweest. Ik heb dit gedaan sinds 2002 en 

altijd met veel plezier, maar na al die jaren is de energie een beetje op. Freek Terlouw en Huib Vriens 

blijven de jeugd doen en worden aangevuld met Erik Dekker, Lance Oldenhuis, Gert van 't Hof, Tjerk 

Hoek en Remco Hillebrandt (incidenteel). Dat lijkt me zeker geen verzwakking van het team dus ik 

heb alle vertrouwen in de toekomst en wie weet zijn er na mijn afscheid weer nieuwe dingen 

mogelijk. Misschien kan er dan wel meer aandacht aan lesgeven worden besteed. 
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Jaarverslag penningmeester seizoen 2007/2008

 
Elwin Osterwald 

 

Het afgelopen seizoen was een seizoen met 2 grote veranderingen ten opzichte van de voorafgaande 

jaren. Ten eerste vielen de barinkomsten weg, althans voor het grootste gedeelte. De maand dat we 

nog in het Afrikahuis verbleven, hadden we de bar nog in eigen beheer. Ten tweede is de “Club van 

50” opgericht. Om met het laatste te beginnen, dat was in mijn ogen een groot succes. Er hebben 20 

leden gezamenlijk een bedrag van € 1.899,99 gestort. Bij deze iedereen nogmaals hartelijk dank! Er 

zijn dit jaar kosten gemaakt voor de verhuizing naar Huize Lydia van € 143,51 welke zijn afgeboekt op 

de “Club van 50”. Het eindsaldo bedraagt per 30 juni 2008 € 1.756,48. Voor komend jaar staan er 

kosten van € 300,- gepland voor het huren van een stand tijdens de IDEE-week van de VU voor het 

werven van potentiële nieuwe leden. Ook deze kosten zullen worden afgeboekt op de “Club van 50”. 

Doordat er geen barinkomsten waren, ging ik er vanuit, dat er dit jaar niet of nauwelijks een positief 

resultaat zou zijn. Dit bleek in het geheel niet te kloppen. Het boekjaar is afgesloten met maar liefst 

een positief resultaat van € 1.148,-. Dit heeft een aantal oorzaken. Ondanks dat er minder contributie 

binnen is gekomen dan begroot, is er totaal per saldo € 875,- meer ontvangen. O.a. doordat de 

donateurs dit jaar erg vrijgevig zijn geweest, jullie ook heel erg bedankt! Er zijn meer jeugdleden 

bijgekomen en dat er inkomsten van advertenties van Schaak en Go winkel Het Paard en van Café 

Laurierboom in Caissanieuws zijn ontvangen.  

 

Verder is er in totaal € 271,- minder uitgegeven dan begroot. De belangrijkste posten die dit 

veroorzaken zijn de kosten voor de zaalhuur, contributie KNSB/MEC en SGA, materiaalkosten en niet 

in de laatste plaats competitiekosten KNSB.  

• De zaalhuur is bewust hoger begroot dan er afgelopen jaar werkelijk is uitgegeven, vanwege 

toekomstige prijsstijgingen. Tevens was er ten tijde van het maken van de begroting geen 

duidelijkheid over de plaats waar de externe wedstrijden van het eerste en tweede zou 

worden gespeeld.  

• Dit jaar is er nauwelijks een ledengroei geweest, terwijl dit wel is begroot in de post 

contributie KNSB/MEC en SGA.  

• Dit jaar is er wederom geen nieuw materiaal aangeschaft. 

• De competitiekosten voor de KNSB zijn beduidend lager uitgevallen, doordat het tweede met 

de reis van de uitwedstrijden met de auto deden. De chauffeurs hebben dit kostloos gedaan. 

Hulde! 

 

De enige grote financiële tegenvaller, zijn de kosten voor het maken van Caissanieuws. Er is € 512,- 

meer uitgegeven dan begroot. Ik was in de begroting uitgegaan van 4 nummers. Het zijn er 5 

geworden. Tevens zijn de portokosten hoger uitgevallen. Dit verlies wordt echter meer dan 

gecompenseerd door de kwaliteit en de regelmaat van het verschijnen ervan. Goed werk Niek! 

 

Voor meer gedetailleerde uitleg over bepaalde posten in de balans en de resultatenrekening verwijs 

ik u door naar de toelichting. 

 

Over het algemeen genomen dus financieel gezien een zeer succesvol jaar. Volgend jaar zal er 

ondanks een aantal verschillen van sommige posten in de begroting en werkelijke uitgaven, de 

begroting voor het seizoen 2008/2009 in grote lijnen hetzelfde zijn. Het belangrijkste, de hoogte van 

de contributie in ieder geval wel. 
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BALANS

Liquide Middelen

Postbank 950 1.016

Kas 28 0

3.022 6.258

Vast

Materiaal 300 150

Vorderingen (contributies) 1 55 165

Bar Voorraden 250 0

Totaal 4.605 7.589

Crediteuren 2 731 731

Fondsen

Lustrumfonds 644 844

Jeugdfonds 3 550 432

Club van 50 4 0 1.756

Sub.totaal 1.925 3.763

Eigen vermogen: 5 2.680 3.826

Totaal 4.605 7.589

Passiva

1-7-2007

Passiva

30-6-2008

30-6-2008

---------------------- ----------------------

Balans en Staat van Baten en Lasten per

Kapitaalrekening Postbank

Activa

30-6-2008

Activa

1-7-2007

----------------------

----------------------

---------------------- ----------------------

----------------------

----------------------

 
1. Dit zijn 1 hoofdlid en 1 nevenlid die voor 30 juni jl. nog niet hadden betaald. Inmiddels 

hebben ze beide betaald. 

2. Toevallig zelfde bedrag als vorig jaar. Dit zijn nog te betalen kosten o.a. declaratie voor de 

boxen onder het podium, portokosten Caissanieuws, 3 facturen Montessori Lyceum voor het 

kopiëren van Caissanieuws. Bijna alles betaald in juli 2008. 

3. Beginsaldo jeugdfonds € 550,- minus kosten van € 118,- voor aanschaf van prijzen e.d. In 

totaal was er dit seizoen voor de jeugd € 318,-uitgegeven. Zie ook punt 4 van Baten en 

Lasten. 

4. 20 leden hebben in totaal € 1.899,99 gestort. Hiervan is € 143,51 betaald aan kosten voor het 

aanschaffen van boxen e.d. en parkeerkosten/verhuizing, eindsaldo € 1.756,48. 

5. Saldo eigen vermogen 01/07/2007 € 2680,- plus exploitatiesaldo 2007/2008 € 1.146,- is saldo 

eigen vermogen 30/06/2008 € 3.826,-. 
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BATEN

Contributie 8.455 9.825 9.195

Contributie Jeugd 490 675 750

Donaties 325   575

Rente 31  35

Inkomsten uit advertenties 0  200

Materiaal verhuur/verkoop 12   7

Baropbrengsten 5.746  613

----------------- ----------------- -----------------

Totalen 15.059 10.500 11.475

LASTEN

Zaalhuur 2.288 2.400 2.017

Kosten verhuizing Afrikahuis 1.005 0

Caissa Nieuws 1 968 800 1.312

Contributie KNSB, MEC en SGA 4.140 4.355 4.105

Bestuurskosten 2 109 200 172

Abonnement Girotel on Line 18 45 42

Competitiekosten KNSB 1.320 1.600 1.006

Materiaalkosten 0 200 0

Materiaalverzekering 0  71

Eijgenbroodtoernooi 3 150 150 250

Prijzen 48 200 187

Inkoop bar 2.654  517

Jeugdafdeling 4 134 200 200

Afschrijvingen 150 150 150

Voorziening lustrum 300 200 200

Diversen 32  0

Acceptgiro's Postbank 0  0

Saldo (+ of -) 1.744 0 1.146

----------------- ----------------- -----------------

Totalen 15.059 10.500 11.475

CIJFERS

2006/2007

BEGROTING

2007/2008

CIJFERS

2007/2008

 

1. Kosten gespecificeerd per Caissanieuws: Een declaratie van portokosten voor een 

Caissanieuws van vorig boekjaar van € 94,-, nr. 413 € 178,30, nr. 414 € 218,05 nr. 415 € 

268,40, nr. 416 € 351,49 (inclusief het aanschaffen van een portostempel) en nr. 417 € 202,-.  

2. Kosten o.a. contributie Kamer van Koophandel, geboorten-/beterschapkaarten, rondje 

consumpties tijdens de ALV en advertentiekosten.  

3. Het Eijgenbroodtoernooi had in 2007 een negatief exploitatiesaldo. De reserveringen waren 

niet toereikend om dit verlies op te vangen. Er is in overleg met het bestuur besloten om dit 

te laten betalen door SV Caissa. 

4. Totaal uitgegeven aan prijzen, lesmateriaal, consumpties voor de jeugdleden € 318,-. € 118,- 

naar balans/jeugdfonds. 
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Begroting 

 

BATEN

1 Contributie 10.020

2 Contributie Jeugd 750

3 Rente 100

4 Materiaal verhuur/verkoop

----------------------

Totalen 10.870

LASTEN

5 Zaalhuur 2.500

6 Caissa Nieuws 1.300

7 Contributie KNSB, MEC en SGA 4.330

8 Bestuurskosten 200

9 abonnement Mijn Postbank.nl 65

10 Competitie kosten KNSB 1.200

11 Materiaalkosten 200

12 Materiaalverzekering 50

13 Eijgenbroodtoernooi 200

14 Prijzen 200

15 Jeugdafdeling 275

16 afschrijvingen 150

17 voorziening lustrum 200

18 saldo (+ of -) 0

----------------------

Totalen 10.870

BEGROTING
2008/2009

 
 
Opmerkingen bij de begrotingsposten 

1 Nodig is een contributie van 100- euro per hoofdlid (95 hoofdleden) en 65,- euro per 

nevenlid/ studenten 8 restant) om geen negatief resultaat te realiseren en de huidige 

activiteiten van de club in stand te houden. 

2 Contributie jeugdleden per lid € 50,- voor 15 leden. De contributie is voor jeugdleden € 5,- 

omhoog gegaan in verband met de aanschaf van een werkboek voor schaaklessen. 

3 Rente van Rentemeerrekening Postbank. 

5 Hier is uitgegaan van 48 weken huize Lydia maal € 48 is € 2.304,-, 4 KNSB wedstrijden thuis 

per keer € 45,- is € 180-. 

6 Uitgegaan van 5 nummers kopieerkosten en portokosten van € 260,- per nummer. 

10 Hier is vanuit gegaan dat het 1e e/o het 2e minimaal 2 uitwedstrijden met de auto reist. 
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Verslag Kascommissie

 
 
De kascontrolecommissie van de S.V. CAISSA, bijeen op donderdag 14 augustus 2008 ten huize van 

de penningmeester van de S.V. CAISSA, E. Osterwald, heeft heden de financiële administratie van het 

seizoen van de S.V. CAISSA doorgenomen en gecontroleerd en deze geheel in orde bevonden. De 

commissie is van mening dat de staat van baten en lasten een juist beeld geeft van de financiële 

situatie van de S.V. CAISSA en dat de balans de huidige stand van zaken correct weergeeft. 

 

De commissie stelt de vergadering voor om de penningmeester decharge te verlenen over het 

afgelopen boekjaar. 

 

Amsterdam, donderdag 14 augustus 2008 

 

P. Schipper    A. Bezemer 
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De Matches 

 

Apotheose of Mosterd na de Maaltijd? 
 

Niek Narings 

 

Diep in juni zat ik met Enrico Vroombout in een felle strijd verwikkeld om het clubkampioenschap 

van Caissa. Na een zenuwslopende verlenging mocht ik me uiteindelijk de winnaar noemen. Maar 

voelde deze match als de kroon op de interne competitie van Caissa? Eerlijk gezegd niet. Het leek er 

meer op dat we als gastspelers met een of andere externe aangelegenheid bezig waren. Vrijwel 

iedereen was al lang overgegaan tot een lekker relaxte zomercompo, waarbij een pot bier en lekker 

experimenteren met exotische openingen welkom geheten worden. En dat is ook fijn op een 

moment dat de belangrijke competities normaal gesproken al beslist zijn. 

Ik zat daar een beetje mee. En mijn tegenstander Enrico bleek in de nazit ook niet echt enthousiast 

over deze climax van de interne. Ondertussen was de match tussen Michiel Pos en Marjolein 

Theunissen nog in volle gang en was het volkomen onduidelijk of de categorie tot 2000 überhaupt 

een beslissingmatch zou zien. Ook andere clubmensen moesten het beamen, de matches leefden 

niet echt. En voorzichtig werd geopperd: ‘Misschien zijn we toe aan iets nieuws’. 

Diezelfde avond werd er al wat gebrainstormd en borrelden er al enige concrete ideeën naar boven. 

Enrico opperde bijvoorbeeld een ‘Caissa Open’ te gaan organiseren. Een zwitsers toernooi van een 

ronde of 9, waar buitenstaanders aan mee zouden kunnen doen.  Dit naar voorbeeld van een van de 

vorige clubs van Enrico: Stukkenjagers uit Tilburg. Aansluitend op dit artikel volgt een uiteenzetting 

van zijn ideeën. 

Het lijkt mij eigenlijk wel geweldig, zo'n Caissa Open. Het maakt het aanbod van Caissa op dinsdag 

nog diverser. Maar het is denk ik best ingrijpend en niet zomaar uit de grond gestampt. De drukte op 

de kalender is bijvoorbeeld lastig. Als je dit toernooi wilt verspelen op dinsdagen waarop geen SGA-

wedstrijden gepland zijn, dan betekent dit per definitie dat de gewone interne juist extra overlapt 

met de externe. Met een dito grotere invloed van 2/3-scores op de stand. Maar daar is misschien wel 

wat op te vinden. Het lijkt mij niet verkeerd om dit plan uit te werken gericht op het seizoen 2009-

2010.  

 

Maar nu terug naar de matches, dat was immers de aanleiding. We spelen inmiddels zes jaar 

beslissingswedstrijden, dus ervaring is er zat. Zijn we blij met de matches? Hebben ze een 

meerwaarde? En hoe zien we de plaats die ze innemen op de wedstrijdkalender? Ze lopen door tot in 

juni en de overlap met de zomercompetitie is ongelukkig. Volgens mij verdient het de voorkeur te 

streven naar het afronden van de interne in mei, waarna gezamenlijk de zomercompetitie in gedoken 

kan worden. Ik zie hiervoor twee mogelijkheden die ik aan de ALV wil voorleggen. 

A. We verkorten de beide turnussen tot ca. 14 ronden waardoor een extra 3-4 weken vrij 

komen waarin de matches gespeeld worden. In deze weken wordt een alternatief 

programma opgesteld voor degenen die geen match spelen.  

B. De matches worden niet meer gespeeld. We behouden de huidige lengte van de twee 

speelhelften van de competitie. Clubkampioen is degene die over de twee turnussen het best 

gepresteerd heeft. Dit kan met een puntensysteem. Elke speelhelft zijn punten te verdienen:  

12 p voor nr. 1, 9 voor nr. 2, 7 voor nr.3, 6 voor nr. 4, aflopend tot 1 punt voor nr. 9. Het 

totaal van de twee helften wordt genomen leidend tot een eindstand. Bij gelijk eindigen 
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beslist het totaal aantal keizerspunten behaald in beide turnussen. Hetzelfde systeem geldt 

voor de ratingcategorieën zoals die nu ook bestaan. De huidige criteria voor plaatsing voor 

externe teams wordt gehandhaafd. Spelers die maar 1 turnus spelen kunnen dus spelen voor 

plaatsing in een team, echter alleen spelers die beide turnussen spelen hebben kans op het 

clubkampioenschap of de hoofdprijs in een ratingcategorie.  

 

Bij plan A is het wat jammer dat er weer een extra programma bedacht moet worden. Maar een 

groot obstakel hoeft dit ook weer niet te zijn. Bijvoorbeeld een ultra korte competitie waarin 

iedereen wordt ingedeeld met zo min mogelijk ratingverschil (de clubrating aan het einde van turnus 

twee telt). Winnaar is degene die de meeste ratingpunten wint in deze partijen. Dit kan natuurlijk 

ook heel anders opgevuld worden. 

Bij plan B zijn er geen matches meer. De grote vraag is dus of dat een groot gemis is. Mijn voorstel 

voor de puntentelling heb ik zo gekozen omdat de competitiehelften niet altijd goed vergelijkbaar 

zijn, en omdat ik extra waarde wilde geven aan de hoogst behaalde plaatsen per turnus. Hier zijn 

natuurlijk ook andere oplossingen voor.  

Tot zover! 

  

Ik ben benieuwd wat jullie van bovenstaande en onderstaande ideeën vinden en verheug me op een 

vruchtbare woordenwisseling op de ALV.  

Tot dan! 

Ideeën aangaande de Interne  

Enrico Vroombout 

Volgens mij heeft de huidige interne competitie van Caïssa een aantal sterke punten: 

1)    Er is wekelijks een vrij grote opkomst in de Keizercompetitie; 

2)    Een meerderheid van de KNSB-spelers van Caïssa speelt regelmatig een partijtje in de 

Keizercompetitie; 

3)    De clubavonden zijn gezellig; 

4)    Het is leuk dat alle spelers in één grote groep spelen, waardoor vrijwel wekelijks verrassingen 

optreden; 

5)    Het huidige Keizersysteem beloont spelers die veelvuldig aanwezig zijn;  

6)    De interne keizercompetitie wordt goed geleid. 

  

Er zijn, mijns inziens, ook enkele zwakkere punten: 

1)    De matches in juni leven niet en voelen voor de deelnemers als "mosterd na de maaltijd"; 

2)    De afvalcompetitie (= bekercompetitie?!) leeft m.i. niet echt; 

3)    Voor KNSB-spelers is er een drijfveer om niet meer mee te spelen, als ze daarvoor al enkele 

weken niet hebben kunnen spelen en derhalve in de middenmoot zijn weggezakt. 

4)    Doordat alle spelers in één groep spelen, kunnen de krachtsverschillen soms gigantisch zijn. Dat 

is bijna altijd voor beide spelers niet echt leuk. 

5)    Het aantal ronden in beide cycli van de Keizercompetitie is veel (16); 

6)    Een substantieel aantal KNSB-spelers komt (om uiteenlopende redenen) nooit op de interne. 

  

 Een eventuele verandering van de interne competitie zou mijns insziens de zwakkere punten 

moeten ondervangen, met behoud van de sterkere punten. Ik denk dat een Stukkenjagers-formule 
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een verbetering kan zijn. Bij De Stukkenjagers wordt sinds jaar en dag een drie-wekelijks menu 

aangeboden aan de leden: 

-    1x per drie weken: een ronde van het Stukkenjagers Open (een 9-rondig Zwitsers toernooi) 

-    2x per drie weken: Interne competitie (groepencompetitie onderverdeeld in 3 cycli van zo'n 9 

rondes). 

  

Zo'n menu heeft enkele voordelen. Spelers kunnen ervoor kiezen om 1x per drie weken aanwezig te 

zijn (en mee te doen met het Open toernooi). Leden kunnen er ook voor kiezen 2x per drie weken 

aanwezig te zijn om mee te doen aan de interne competitie. En heel trouwe leden kunnen ervoor 

kiezen om 3x per 3 weken aanwezig te zijn (om mee te doen aan het Open Toernooi èn aan de 

Interne competitie). Overigens heeft Stukkenjagers geen last van regionale externe 

competitiewedstrijden op de clubavond, want die worden in Brabant gewoon op KNSB-zaterdagen 

gespeeld (zo hoort het!).  

  

Ik zou het volgende voor willen stellen.  

-    1x per drie weken het Caïssa Open 

-    2x per drie weken de Keizercompetitie 

-    geen afvalcompetitie 

-    geen matches aan het eind van het seizoen 

-    wèl snelschaken en andere leuke dingen (januari-lezingen, zomercompetitie e.d.). 

  

Het Caïssa Open 

De opzet hiervan zou m.i. identiek aan die van het Stukkenjagers Open kunnen zijn. Dat houdt in: 

-    9 ronden Zwitsers; 

-    De indeling voor de volgende ronde kan zo'n 2 weken vantevoren (via internet) bekend zijn. 

-    Mogelijkheden voor byes in de ronden 1 t/m 7. 

-    Ratingverwerking bij KNSB; 

-    Gratis deelname voor leden van Caïssa 

-    Niet-leden betalen iets (bv EUR 15,-) 

-    Ruim prijzengeld!  

-    De winnaar plaatst zich voor de MLM 

-    Het hoogst eindigende Caïssa-lid plaatst zich voor Caïssa 1. 

 

 Dit heeft enkele sterke punten. Zo'n Zwitsers toernooi is aantrekkelijk voor alle spelers (KNSB-spelers 

+ SGA-spelers). Naarmate het toernooi vordert, zullen spelers steeds vaker spelers van hun eigen 

niveau tegenkomen. Aan dit toernooi mogen ook niet-leden deelnemen. Zij maken dan meteen 

kennis met de clubavonden van Caïssa en dat kan een wervend karakter hebben. 

 Voor het welslagen van zo'n toernooi is het van belang dat er geen SGA-wedstrijden op deze 

dinsdagen plaatsvinden. 

 

De Keizercompetitie 

De opzet van deze competitie blijft  identiek aan die van afgelopen seizoen. Dus met twee cycli. Dat is 

prettig voor spelers die slechts een half jaar willen spelen i.p.v. een vol seizoen. Wel zal het aantal 

rondes minder zijn dat afgelopen seizoen (zeg: 2x 12 i.p.v. 2x 16), omdat deze 2x per drie weken 
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plaatsvindt (i.p.v. wekelijks). Volgens mij kan dat ook makkelijk, omdat 12 rondes voldoende is om 

een betrouwbare nummer 1, 2 en 3 te krijgen. Dat is van belang i.v.m. de plaatsing voor de KNSB-

teams. Overigens bestaan daar formules voor ("hoeveel rondes moet je spelen om met 60 

deelnemers een betrouwbare nummer 1, 2 en 3 te krijgen?") die wellicht op de KNSB-site staan. 

 Bij het eventueel veranderen van de interne competitie helpt het altijd om heel concrete gevallen 

voor ogen te houden. Ik denk dat het competitiesysteem voor de meeste Caïssanen niet zo heel veel 

uitmaakt. De meeste Caïssanen komen sowieso wekelijks naar de club (dat is een groot goed!!), 

ongeacht het competitiesysteem. Het gaat er juist om Caïssanen naar de clubavonden te trekken die 

niet vaak komen. Hopelijk is het aanbieden van zo'n driewekelijks menu een reden voor dit soort 

spelers om de clubavond toch weer regelmatig te bezoeken (door bv deelname aan het Caïssa Open).  

 

Voorstel interne competitie: ratingverschil 

 
Jeanne Potters 

 

Zoals we afspraken op de ALV hierbij mijn voorstel voor de eerste de beste ledenvergade-

ring: Twee spelers worden bij de interne competitie niet tegen elkaar ingedeeld als het 

ratingverschil tussen hen groter is dan 350 punten. Bij deze.     

Vriendelijke groeten.  
 

 

Voorstel 1 tot wijziging van de plaatsingscriteria voor de externe 

competitie 

 
Robert Jan Schaper 

 

Doel van het voorstel is de plaatsingscriteria verder te versimpelen zodat ze makkelijker te begrijpen 

en uit te voeren zijn. 

 

Voorstel:  

Kwalificeren voor een extern team op basis van de interne rating is niet langer mogelijk. 

 

Toelichting: 

Volgens de huidige criteria kan men zich voor een klasse kwalificeren door middel van zowel de 

externe (KNSB) rating als de interne Caissa rating. Reden van het laten meetellen van deze laatste 

rating was de wens een sterke band te creëren tussen de externe en interne competitie. In de 

praktijk zorgt het meetellen van de interne rating echter enkel voor extra regels en extra gedoe. Het 

levert namelijk weinig op omdat de band met de interne competitie voldoende gewaarborgd is door 

plaatsingsmogelijkheden, de tpr score in de interne en het feit dat de plaatsingscommissie de 

deelname en prestaties in de interne competitie meeneemt in haar oordeel. 

 

Voor de duidelijkheid: het gaat hier enkel om de interne rating zelf. De mogelijkheid je kwalificatie 

een klasse te verbeteren door een goede tpr score in de interne blijft gewoon bestaan. 
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Voorstel 2 tot wijziging van de plaatsingscriteria voor de externe 

competitie 

 
Robert Jan Schaper 

 

Voorstel: 

De ratinggrenzen mogen door het bestuur (of de plaatsingscommissie) worden veranderd, zonder 

dat er stemming bij de ALV nodig is. Het gaat hier dan om de ratinggrenzen en de eisen voor directe 

plaatsing via de interne competitie. 

 

Toelichting: 

In de huidige procedure dient de wedstrijdleider extern een voorstel in bij de algemene 

ledenvergadering met daarin de ratinggrenzen voor het komende seizoen. Dit is wat problematisch 

omdat deze ratinggrenzen vastgesteld moeten worden in overleg met de wedstrijdleider interne die 

de ratinggroepen voor de interne competitie vaststelt. Bovendien gaat het bij het vaststellen van de 

kwalificatie- en plaatsingscriteria hooguit om kleine wijzigingen en kan de ledenvergadering zich 

uiteraard blijven uitspreken over het algemene beleid inzake deze criteria. 

 

 

Teams voor de externe competitie 2008/9 

 
Robert Jan Schaper 

 

In de plaatsingscommissie zaten dit jaar: Peter van der Werf, Martijn Dahlhaus, Bert Schaefers en 

Robert Jan Schaper.  

 

Het samenstellen van de teams was dit jaar niet gemakkelijk. Dit heeft een aantal redenen. Zo 

hebben we er een heel rijtje sterke spelers bij vergeleken met vorig jaar: Michel Kahn, Martin 

Bottema, Olaf Ephraim, Theodoor Keizer, Teun Timmerman en Michiel Pos speelden vorig jaar allen 

niet extern voor Caissa. Heel mooi maar wel lastig. 

 

Minder mooi en ook lastig waren de twee degradaties van afgelopen jaar. Zoals bekend kon Caissa 3 

zich niet handhaven in de promotieklasse en degradeerde Caissa 7 naar de vierde klasse. De 

consequentie hiervan is dat er flink wat spelers zijn die lager zullen spelen dan dat ze gewend zijn. 

Het betekende ook dat Caissa 4 dat naar de promotieklasse promoveerde daar slechts in beperkte 

mate de vruchten van plukt. Normaal blijft een team dat promoveert grotendeels bij elkaar en krijgt 

hooguit enkele versterkingen. Van het oude Caissa 4 zijn echter slechts 3 leden in de promotieklasse 

te vinden. 

 

Het betekent ook dat veel teams nogal vol zitten en dat dus niet iedereen altijd kan spelen. De 

plaatsingscommissie heeft geprobeerd hier een middenweg te vinden tussen enerzijds de ambities 

van spelers die vrijwel zonder uitzondering zo hoog mogelijk willen spelen en het clubbelang, in dit 

geval het belang om de promotiekansen van lagere teams te verbeteren door er sterke spelers in te 

plaatsten. 

 

Maar wie zo naar de teams kijkt zal vooral opvallen dat we sterker geworden zijn, vooral in de 

breedte. Laten we dat goede nieuws komend jaar eens vertalen in een flink aantal 

kampioenschappen. 
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Caissa 1 Caissa 2
Arno Bezemer (2282) Hajo Jolles (2137)

Niek Narings (2257) Albert Riemens (2055)

Michiel Wunnink (2241) Martin Bottema (2053)

Hugo van Hengel (2211) {Captain} Pieter Melford (2030)

Robert Kikkert (2209) Avni Sula (2011)

Martijn van Maanen (2205) Martijn Miedema (2002)

Coen Janssen (2201) Dennis Breuker (1992)

Enrico Vroombout (2192) Tom Spits (1957)  {Captain}

Elwin Osterwald (2182) Cees Visser (1948)

Michel Kahn (2103)

Paul Schipper (2043)

Caissa 3 Caissa 4
Bert Gijsbers (2123) Teun Timmerman (1972)

Kees Sterrenburg (2039) Wilbert de Kruiff (1952)

Theodoor Keizer (1990) Herre Trujillo (1932)

Bert Schaefers (1984) Freek Terlouw (1911)

Roel van Duijn (1977) Wim van Tuyl (1910)

Olaf Ephraim (1965) Lance Oldenhuis (1853) {Captain}

Aldo van de Woestijne (1928) Erik Dekker (1847)

Lucie van de Vecht (1904) Michiel Pos (1816)

Cas Zwaneveld (1902) Marjolein Theunissen (1808)

Sander Tigelaar (1806) {Captain} Jouke van Veelen (1793)

Caissa 5  Caissa 6
Hamilton McMillan (1944) Gert van 't Hof (1767)

Robert Jan Schaper (1908) Hans Uiterwijk (1744)

Theo Kroon (1893) Nils de Rijk (1741)

Martijn Dahlhaus (1860) Ed Leuw (1739)

Jop Dekker (1832) Tony Lith (1704)  {Captain}

Frans Roes (1782) {Captain} Peter van der Werf (1669)

Coen Venema (1724) Huib Vriens (1642)

Wim Suyderhoud (1667) Pim Zonjee (1635)

Gerolt Huter (1609)  
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Caissa 7 [1] Caissa 8/9  [2] 
Halldor Bjarkason (1675) Karol Lesman (1521) {Captain}

Anne van Omme (1667) Frans Oranje (1519)

Rinus Balkenende (1596) Pitt Treumann (1514)

Les Gebhard (1555) Pold Gomperts (1473)

Steven Kuypers (1537) Jaap Tanja (1466)

Matthijs de Feber (1531) Jeanne Potters (1464)

Wilfred Oranje (1531) Jaap van Velzen (1445)

Leo Oomens (1508) Wim Wijnveen (1307)

Johan van de Klauw (1134)

Roel Polak (-)

Andre Timmer (-)

 
 

[1] Captain voor C7 is nog niet bekend. 

[2] Er zijn voorlopig te weinig spelers voor een Caissa 9  viertal (de 5e klasse van de SGA is een klasse 

voor viertallen) maar als genoeg mensen zich aanmelden zullen we dit team oprichten. 

 

De agenda 

 

 

19-aug 9e ronde zomer; Fischerrandom Schaak

26-aug 10e (laatste) ronde zomer

31-aug Prindi-cup

2-sep ALV

9-sep Start Wintercompetitie 2008-2009  
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Saavedra 

 

Wit begint en wint 

 

 

 

 

 


