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Pythagorasstraat 51 
Amsterdam-Oost, -------------------
Orgaan van de Schaakvereniging CA!SSA, 
Speelavond: Dinsdag 8-11 uur;Quellij!lfitraat 
Secr: H,Borbbel ;Jos• Jittastraat 83 - West, 
---------------------------------------- - ----

In verband met de naderende jaarvergadering worden in d 
opgenomen.de jaarverslagen en de notulen van de jaarvergaderi 

JAARVERSLAG VAN DE SECRETARIS -----------------------------

Het belangrijkste feit uit het afgelopen verenigingsjaar was het 
besluit om de .band met de A.S,B • .  te verbreken en toe te treden tot de 
!lieuwe Hoofdstedelijke Schaakbond,teneinde in K.N,S,B,-verband te blij,,;. 
ven� Hét betreffende bestuursbesluit werd met algemene stemme11 goeè[ge,.. • 
keurd in een bijzondere ledenvergadering,welke gehouden werd op Dinsdag 

- 26 April 1955.Het laatste seizoen in de A,S.B. bracht zowel voor het -
eerste als voor het tweede tiental velè successen, Helaas leverde het . 
geen k:ampioertschap op,doch beide tientallen.werden eerst in de laàtste 
wedstrijd. uitgeschakeld ;voor het eerste tiental had een half punt m\')el' _ -. 
;i.·rY de beslü;sende strijd de eerste plaats opgeleverd, - In de huishdU.de• 
11jk� compèt;itie werd voor de eerste maal voor de rangschikking:gebrüi).t _ ,gellUJ.al\:1; yan het systeem-Goldschmeding. Deze volgorde is beslisse!ldy99r .••. -_-- \lé bordenbezetting in de a, s, bondsèompeti tie, Over. het algemeen viel> het_> -

• sY:stèE)m iI1 de smaak en de competitie had dal'.1 ook een geanimeerd vérl,oop. t.•_·:_j ____ -_;_•_•-•· _•_ · ·Vö<)r èle technische bijzonderheden van bonds- en interne competitie ver.,.-_-_ 
.. ·wijs :iknàar het verslag van de wedstr.Jdleider, 

· 
�!ü'� . __ Het aantal leden daalde met twee en bedraagt nu 28, _Door ver• •4 _ • sbflillende omstandigheden, zoals studie, verhuizing, etc, vermind-erde 't 
�'' -- aari:t;f.3,1 lè:den aan het einde van de winter sterk,doch gelukkig kwamen de 

- f_(3,atste maanden weer enkele oud-leden terug, Ons streven moet echter 
'ger:j_clit zijn op verdere uitbreiding van het ledental,zowel ter· verster-
-�i;ng van onze posi �ie als van de verenigingskas, 

· 

.;:.c Het materiaal bleef een zorgenkind. De heer Schensema moest -•-\•· z;�).'.ff? drèigen met aftredèn als commissaris van materiaal,als à_é leden .• +·:.tl!e1;.meer zorg besteden aan klokken, borden en stukken; Wij- hopen,dat '. t 
��-«"'·'ii§'l,gènële :verslag kan vertellen,dat dit dreigement_ succes heeft gehad. 
fKJ'.Y!PPK t!}ÇU'isweer mocl:).ten wij een beroep doen op de heer dè Jçmg O)!l.èl� , "®)l,'.()}l:l{!;JI1� rnet make men-ten te repareren, wat, geheBl be lange loos gesci+ieddè. , 

'fl#\')'. fiartel�ke �ank aan de Jong voor zijn medewerking� 
. >>-< . _·- \;;(!,; 
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;,;,,u";;p:;Aap. de beurt van bespreking is dan de opstelling van.,de tJe.f1ta'1i*<"'· 
>' len' voor de bondscompetitie. De heer. van Hulst maakt bezwaar tegen: ,,. 

1'.,·>iij:i;i plaatsing .aan het 2e bÓrd,. I.v.m. zljn zeer drukke werkzae.mhE,ld;E;in../ 
:é:;"{'f'eest hlj,dat deze plaats te zwaar is en hij vèrzoe)l:t dàll; ook enkele , 

j; 't()rden lager geplaatst te worden, De nrs. 314 en 5 schuivE,ln dan 'n<.) \i�)p�àátà op,tGrwijl de heer van Hµlst het 5e bord zal bezetten;.�Dè hèêI'� 
;&lG;�ld,schrrieding ach
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{H·:J.eden weten hem e over uigen, a hij e aangewezen. man .is. er. ere, 
ir,;if�.I:änderingen .worden dus"in het .1 e tiental niet aàngebra�h�·· .· Il( het 

,otc �:t t��
n

;�;r 
w

��
d

��e�
e

��a:lJ�!������ ��l����
a

��!·�!s
h

3:ra�:!�!�e 
n

��i!r_. :�!*! 
ve · te laag geplàatst is, Hij had hem liever in het 2e tient.al ge plaats� 
maar hiertegen maakt de heer Boas Berg bezwaar.Een compromis WÓ·rdt . 
gevonden door hem als 1 e. reserve te plaatsen, ·

. . 
:Pe heer van Hulst deelt mede,dat hlj een boekwerk naar keuze be"" · 

schikbaar stelt voor degene,die het meest óp de clubavonden aai:ïwe"' 
:;>;ig is ,Dit aanbod wordt met appl_aus beloond. (Het is voor de gever 
te hópen,<lat de winnaar,Bergsma,niet om de Winkler Prins vraagt,Red,) 

· . : Vervolgens is de vraag aan de orde of het zin heeft de speel.., 
·avol'ld te verplaatsen naar een andere dag,doch er zljn verschillende· 
leden, die dan verhinderd zouden zijn,·- De Dinsdag blijft gehandhaafd, 

Vöor de rondvraag geven zich op de heren Broersma,Gernandt en 
van Breevoort,De heer broersma merkt op,dat blj één van de bekerwed- · 
strljden slechts 8 spelers aanwezig waren,welke aan de borden 1 t/m 
8 geplaatste waren.Hij had er. de voorkeur aan gegeven . de beide_ eerste .. 
borden onbezet te laten om elke speler 2 borden lager te laten. spe
len.De wedstrijdleider deelt mede,dat dit in het betreffende geval 
orimogelljk was ,,omdat er geen bericht van verhindering was ingekomen • .. 

· 

Hij zegt toe in het yervolg met deze suggestie rekening te zullen höu'"' . 
de;ri. De héer Gernandt vraagt . om een :week voor iedere bondswedstrijd .

· 

· . e en soÓrt '"mental train:lnglt j;e )1,puden d,pqr de Spelers in te lichtell'i
. 

' 
ovèI' h�n a.s, tegenst(l,nders • De' wedstrljdleidèr belo,Qft (!r zijn aandacht 

. aa11 té·. geven.De heer van Breevoort vraagt öm reg(llmatig de rcsulta- .. 
t<3n en standen te publiceren van de bondscompe:t;i tie, aan welk -ver zoek 
g.evoJg gegeven zal worden, · ·' 

, �.'. .. Niets meer aan·. de orde zijnde Sluit de vo.orzitter om 9.10 de ver"-
gader:irlg. · · . •' ' .. 

�i�hl!!:.�--�!Ll!!:.�s1!Y!:.tê.!:._9.2g)E�!:!:!!!:.ê. • . . 
. 

< : Pröm.otie/degradatiecomp, 1 e/2e tiental. (Te 
. 1. Eljgenbrood gesp, 6 eew, 3 ".gel, 1 
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