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ALGEMENE INFORMATIE
met name bestemd voor nieuwe leden (SENIOREN)

Honderd jaar jong
Caïssa-Eenhoorn is een schaakvereniging die al bijna 
honderd jaar bestaat.  Onze clubavond is op dinsdag,
van begin september tot eind mei, in de theaterzaal 
van De Kreek.  De jeugdleden hebben een eigen 
clubavond, op vrijdag, in het clubgebouw van 
voetbalvereniging De Blokkers in Blokker .

Interne clubcompetitie
De clubcompetitie is het hart van de vereniging. 
Op verreweg de meeste avonden wordt voor de 
clubcompetitie gespeeld. Dan geldt een speeltijd van 
100 minuten per speler per partij (+ 10 seconde per 
zet) en is noteren van de zetten verplicht. Daarnaast 
zijn er vier avonden met rapidschaak (speeltempo 15 
of 20 minuten)  We hebben elk jaar het snelschaak-
kampioenschap van Caïssa-Eenhoorn (speeltempo vijf
minuten) en de eerste en laatste avond van het 
seizoen staan in het teken van gezelligheid en worden 
er alternatieve schaakvormen gebruikt.

Voor de clubcompetitie hanteren we een opzet, 
waarbij het uitgangspunt is dat spelers van ongeveer 
gelijke sterkte tegen elkaar worden ingedeeld. Zo 
hopen we ervoor te zorgen dat iedereen een leuke en
spannende partij kan spelen. Als een speler een keer 
niet aanwezig kan zijn, is het van belang dat hij/zij zich 
tijdig afmeldt bij de wedstrijdleider.   Zo kan de 
competitieleider een goede indeling maken. Voor elke
schaakliefhebber is het vervelend als om tien over 
acht blijkt dat de tegenstander er niet is en hij/zij niet 
kan spelen.

Schaken tegen andere clubs
Teams van Caïssa-Eenhoorn nemen deel aan de 
bondscompetities. De landelijke ploegen hebben elke
maand een wedstrijd op zaterdagmiddag, de 
competitiewedstrijden van de Noordhollandse 
Schaakbond zijn op de doordeweekse avonden. Als 
een team van Caïssa-Eenhoorn thuis speelt, wordt in 
onze speelzaal een lange tafel voor het podium 
opgesteld. 

Wilt u meedoen aan de bondscompetitie? Geef dat 
dan door aan de wedstrijdleider.

Altijd wat te beleven…
Caïssa-Eenhoorn wil ook met andere en bijzondere 
activiteiten aan de weg timmeren. Bijvoorbeeld het 
jaarlijkse jeugdtoernooi (in cultureel centrum De 
Plataan in Zwaag), het bijhouden van de eigen 
website, het organiseren van verschillende 
kampioenschappen van de Noordhollandse 
Schaakbond, samenwerking met de gemeente 
Hoorn, zorgorganisaties, scholen en andere 
schaakverenigingen. Als u interesse heeft om 
daaraan mee te helpen, kunt u terecht bij één van 
de bestuursleden.

Schaken is goed voor de gezondheid, maar vooral 
een leuke (denk)sport. Een goede clubsfeer is voor 
ons ook van groot belang. We hopen dat u veel 
plezier beleeft aan uw lidmaatschap bij Caïssa-
Eenhoorn.

De belangrijkste informatie op een rij

Aanmelden als lid  
d.m.v. een aanmeldingsformulier, verkrijgbaar bij het 
bestuur en ook via de website te downloaden.

Bestuur Caïssa-Eenhoorn 
(email: bestuur@caissa-eenhoorn.nl): 
voorzitter: Co Buysman; secretaris: Ger Roos; 
penningmeester: Arend Stapel; jeugd: Robbert van 
Dijkhuizen; wedstrijdleider: Sernin van de Krol

Onderlinge competitie
elke dinsdag, vanaf 20.00 uur in MFA De Kreek, 
Meetketting 1, 1689 XD Zwaag

Verhindering melden voor clubcompetitie
Uiterlijk  dinsdagavond 18.00 uur bij  wedstrijdleider 
Sernin van de Krol (bij voorkeur via email:  
indeler@caissa-eenhoorn.nl  of bel 06-42235130).

Contributie
Per verenigingsjaar (1 sept. t/m 31 aug.  €125,=
Hoofdleden van een andere club betalen € 75,=   
Rekeningnummer: IBAN NL46 RABO 01 02 98 38 36 
t.n.v. Penningmeester SV Caïssa-Eenhoorn

Jeugdlid worden?
Zie achterzijde van dit blad

Veel meer informatie op  www.caissa-eenhoorn.nl
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Jeugd heeft de toekomst
Caïssa-Eenhoorn heeft al jarenlang een bloeiende 
jeugdafdeling. Het jeugdschaken is daarmee een 
belangrijke onderdeel van onze club. De jeugd heeft 
daarom ook een eigen clubavond. Dat is op de 
vrijdagavond tussen 19:00 – 21:00 uur in het 
clubgebouw van De Blokkers. De senioren schaken op 
de dinsdagavond in MFA De Kreek. Ons seizoen start 
begin september en loopt door tot eind mei. Tijdens 
schoolvakanties wordt er niet geschaakt.

Clubavonden
De clubavond van de jeugd bestaat uit twee 
onderdelen: 

1e 19.00-20.00: uur onze gediplomeerde schaaktrainers 
geven les.  Ze maken hierbij gebruik van de 
zogenaamde stappenmethode met lesboeken en 
werkboeken van de landelijke schaakbond.Elk jeugdlid
krijgt les op zijn eigen niveau en oefent na de instructie
in een werkboek. Er zijn zes stappen: Eke stap wordt 
afgesloten met een schaakexamen en natuurlijk een 
mooi schaakdiploma. 

2e  20.00 – ca. 21.00 uur:  competitie.
Naast de theorie is de praktijk erg belangrijk. We 
stimuleren je daarom om zoveel mogelijk partijen te 
schaken. Dat kan na de les in de interne club-
competitie. Hierin speelt iedereen op zijn/haar eigen 
niveau een echte partij tegen iemand anders. Het 
geleerde kan op deze manier meteen in praktijk 
worden gebracht.

Andere schaakactiviteiten
We  beginnen het seizoen met een inloopavond. 
Halverwege het seizoen is er een snelschaak-
kampioenschap. Net als in de competitie zijn er daarbij
vele mooie prijzen te winnen. We sluiten het seizoen af 
met een gezellige slotavond.

Naast de wekelijkse schaakpartij op de clubavond zijn 
er vele jeugdschaaktoernooien in de omgeving waar 
je aan mee kunt doen. Om een betere schaker te 
worden is het absoluut van belang om,  naast de

schaaklessen, ook veel wedstrijden en toernooien te 
spelen. Je kunt meedoen aan de zogenaamde 
Grand Prix toernooien en aan diverse jeugdschaak-
kampioenschappen.

Doorstromen naar de senioren
Sterke jeugdspelers kunnen doorstromen naar de 
senioren. Om het niet al te laat te maken speel je je 
partijen met een aangepast speeltempo.

De belangrijkste informatie op een rij

Aanmelden als lid  
Om je aan te melden als nieuw jeugdlid kun je het 
aanmeldingsformulier op de website downloaden, 
invullen en opsturen naar jeugdleider Robbert van 
Dijkhuizen (email: jeugd@caissa-eenhoorn.nl ).Van 
hem krijg je dan een uitnodiging om langs te komen 
op vrijdag. Voor meer informatie kun je ook bij hem 
terecht (tel. 06-41885535).

Onderlinge competitie
op vrijdag (19.00-21.00 uur) in het clubgebouw van 
voetbalvereniging De Blokkers, Gildenweg 23a 1695 
GD Blokker  LET OP: dit is een nieuwe locatie!

Afmelden voor  de clubavond  
Kun je een keertje niet komen schaken? Geef dit dan 
vrijdags voor 17: 00 uur)  via email door aan: 
indelerjeugd@caissa-eenhoorn.nl.  Dan krijg je een 
kleine puntenvergoeding voor de competitie. Als je 
geen afwezigheid meldt krijg je geen punten-
vergoeding. Bovendien moeten al ingedeelde 
partijen dan op het laatste moment nog aangepast 
worden; en dat is best vervelend!

Contributie
Per verenigingsjaar (1sept. t/m 31aug.) € 75,= .
Rekeningnummer: IBAN NL46 RABO 01 02 98 38 36 
t.n.v. Penningmeester SV Caïssa-Eenhoorn

Lidmaatschap voor meerderjarigen
Zie achterzijde van dit blad

Veel meer informatie op onze website 
www.caissa-eenhoorn.nl

ALGEMENE INFORMATIE SCHAAKVERENIGING CAÏSSA-EENHOORN      à

http://www.caissa-eenhoorn.nl/
mailto:jeugd@caissa-eenhoorn.nl
http://caissa-eenhoorn.nl/wordpress/

	Schaakvereniging Caïssa-Eenhoorn www. caissa-eenhoorn.nl ALGEMENE INFORMATIE met name bestemd voor nieuwe leden (SENIOREN)
	Schaakvereniging Caïssa-Eenhoorn www. caissa-eenhoorn.nl ALGEMENE INFORMATIE met name bestemd voor nieuwe JEUGDLEDEN

