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S. V .·Caissa.

Red: W,Eijgenbrood
Pythagorasstraat 51
Amsterdam-oost.

------------------Vrienden, wij sturen u dit mededelingenblad,omdat er enkele din
gen doorgegeven moeten worden.

1. Er is geen schaakavond op 1 juli (ouderavond van de school) en op
29 juli en 5 augustus (vakantie van de concierge)
2. Op 17 juni hadden we onze laatste wintercompetitiedag. Op 24 juni

1,

mogen alleen afgebroken partijen worden, uitgespeeld,terwijl op die
datum tevens de zomercompetitie begint.

3. Regeling zomercompetitie:

()

'

Alle spelers worden ·ingedeeld in groepen, De spelers van groep·A
kunnen de spelers van alle andere groepen uitdagen.Hoe meer u komt,
hoe meer kansen op punten voor uw groep. Bij de eindtelling blljft
het aantal gespeelde partijen buiten beschouwing.Alleen de punten
tellen.

A.

Barendregt

+

de Graaf + v,Oostveen + den Hertog

Groep B,

van Steden

+

Eijgenbrood + de Jong J• + v.Ollefen

Groep C.

Broersma

Schensema + Vledder + v,Breevoort +de Jong S,

Groep D

Goldschmeding

Groep

.•

Groep E.

Baas

+

+

+

Boonstra

Serlijn
+

+

+

Neidig

_Booyenga + Bedeker + Obbes

Schipper

+

v.d.Veere + van Hulst

De groep,die_de meeste punten verzam;ilt,krijgt een klein prijsje.

4, Onze secretaris Gernandt,is uitgevallen. Op doktersadvies 'moet hij

volkomen rust houden.Dat kan wel een poosje duren,daarom moeten
we uitzien naar een plaatsvervanger. We wensen onze vriend Gernandt
een spoedig algeheel herstel toe!

(

)

5. De "kopjes" van ons maandblad zijn op. Nieuwe bestellen kost geld.
Toen ik bij hem aanklopte keek hij zuinig.De kas is niet dik. Dit
laatste was niet nodig,als alle leden er voor zorgden,dat hun con
tributie op tijd betaald wordt ,kunne.n we er komen. Betaal dus svp
zo geregeld mogelijk!
( voor het woordje "hem" in de 2e regel gelieve u te lezen: de pen
ningmeester)

6, De wintercompetttie is wel een succes geweest, Vooral groep 1 heeft
meer partijen geproduceerd dan ooit tevoren. We willen voor de win
. ter overwegen of de indeling in 2 groepen gehandhaafd moet worden!
7,In Juli krijgt u nog een maandblad,waarin de volledige eindstanden
zijn opgenomen van de bondscompetitie en van onze wintercompetitie.
Als u uw contributie aanzuivert,verschijnt dat blad "met kop",
8, We wensen allen een prettige vakantie • •.• • vergeet in de zomermaanden
de club hiet en kom,indien ge kunt. Het komende seizoen moeten we
proberen het "hoofdklasseterrein" te heroveren!Al is de kwantiteit
van de club klein,de kwaliteit is goed!

