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Redactie: 1/1,Eijgenbrood 
Pythagorasstraat 51 
Amsterdam.-o.ost. 

���!:!2���g��!ng� 
Op dinsdag 9 september houden we een korte jaal'Vel'gadering, 

We beginnen precies pm 8 ûur en rekenen er op te 8.45 klaar te zljn, 
De tijd,die over is besteden we aan het organiseren van een gezellige 
wedstrljd, 

Agenda: 
1. Openingswoord yan de voorzitter 

·2, Jaarverslag van de wedstrijdleider (zie elders in dit nummer) 
3, Jaarverslag van de penningmeester. 
4. Bestuursverkiezing. 

In�mmc de vakature -Gernandt stelt het bestuur kandidaat voor 
het ambt van secr • .  de hee:r' v.d,Veere. Hij heeft elders in den 
lande :meer met dit bijltje gehakt• · . 
In de yakatU!'e-de Jong (die het penn.ambt tijdelijk vel'VUlde) 
stelt· het bestuur de heer Serlijn kandidaat. Hij is naast een 
bekwaam schaker ook een bekwaam boekhouder!) 

.,5,,}fóo.rstel. indE!ling wi:htercompeti tie. 
" Eet bes'tuur··stelt voor alle leden in ;.één gr�ep. te la"!;en spelen 

in een competitie met enkele ronde. We handhaven het systeem 
. Goldschmeding.De wedstrijdleider zal op de avonden,waarop hij 

aanwezig
.

is,eeh wedstrijdindeling maken. · 

6, Voorstel om weer met "2 tientallen., deel te nemen aan de competi-
tie. · ·  

1e tiental: Barendregt - van Steden - Broersma - Goldschme
ding - Eijgenbrood - Serlijn - de Graaf - Schen
sema - Neidig -,van H1,1.lst. 

2e tiental: Baas - Boonstra - Schipper - v,Breevoort -
v,d,Veere - Booyenga - v.Ollefen •de Jong J,
v,Oostveen �Vledder, 

Alg. reserves: Bedeker - den Hertog - de Jong S, - Jan Lagen 
dijk. 

7. Prijsuitreiking: 
8, Rondvraag 
9, Sluiting. de wnd. secr. J,H,v.d,Veere, 

Vrienden,wij rekenen er op,dat iedereen,die maar even kan, 
present is. Er zijn enkele belangrijke dingen aan d e  orde, Onze club is 
klein,de geest is goed,toon uw belangstell:'..ng door aanwezig :te zljn!" 

De voorzitter, 
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In de s.fgelopen winteroompetitie heeft Caissa 1 aan de verw:ach· · 
tingen voldaan; Toen al spoedig bleek,ua\, a.S.0�2 en A •. s.v .u . 2 V'eë:l. te 
sterk voor deze afdeling waren,ging het er om of we de 3e o:f 4e. plaats 
konden halen.We zljn als. no, 4 geëindigd en dat stemt tot tevredenheif'· 
In de vaste opstelling heeft ·ons ei;irste. niet altljd gespeeld. Dat '(le te-
gen ASVU met 9 man àantraden was een vergissing, We hadden afgesproken, · 
dat we even zouden bellen als er onverwacht ·.een kink in de kabeI kWam� 
Het is zelfs gëbeurd,dat den Hartig een uur v66r de we.Q.strljd uit zijn. 
huis gesleurd werd .om te komen spelen! Onvolled.ig opkomen is· �bsoluut 
niet noa:i.:µ:,als iedereen maar meewerkt. Opvallende dingen zljn er niEtt 
gebeurd. · · . . . . . . . . · .. . 

Ons tweede is in de 2e klasse gebleven, IJ:et haalde de 5e plaat$. 
En als u dan bedenkt dat de bordpunten 25t-24t waren,terwljl·de ·kampioen 
27-2} had,dan b;lljkt-. daaruit wel,dat er vrlj' ongelukkig ·;ls ges'pe.�ld� We 
menen,dat de o:orzaak ligt in het volharden, De par:t!J wo.rdt aardig opge- . 
zet ,maar tegen het eind komt de verslapping., Voor de zomercompetitie 
zagen we de partljSchensema-den Hertog, Den Hertog ·speelde zeer yerdien
stelljk en stond. tot over de helft van de partlj prima .• Toen kwam de ver- · 

slapping en·chlJ verloor, O.i • .  onverdiend!· Misschien hebben de m:l.n.dere go-:- i;;-·' 
den t('J weinig training,vooral tegen sterkere spelers! Vandaar ook het . -
voorstel om in de a.s. -wintercompetitie alle leden in eEl'n poule .te ver
zamelen om de zwakkere 13pelers oük eens tegen de-sterkere _te laten spe-
len. . . :De .w'interelubcompetitie heeft een verschuiving in de. stand ge-

. bracht. Spelers als Serlljn en Neidig zijn geklommen1Baa.s is om;laag gedui
keld .Had hij wat meer gespeeld,dan was dit· niet· gebeurd. De Graat is ook 
een tikje uit vorm,?t uit' 14 is beneden zijn stand! Ba;rendregt heeft het 

'' qlupkçi,l!lP:Ï,Qe)}A·oha:R l;ie"l!�lÇ\ .mei; ,Vl'J.n Stedon op zijn hielén, 1loorz:i,t+e;r van 
�r�'e;�öof'fi'ne�"'.fif-�rt]I�"?e-'grçle{l.�ag' t:cYP, 01>!\è!lî;'li.;op·-�/löo · . (1;i if :áöFt 1Wóncrerd• 
ste punt) trok ,v •d • Vëe re hem aan zijn jaäje 1 Beèléki?r'iJ.e}?.p13n we oP de 
ranglijst. niet ... geplaatat,maar ik vermoed,dat hij zijn partijtje zal gaan 
mee):llazeh, · . , · . . . 

· · 

De qpkomst voor de olUbèompetitiewas vrij behqo:r<lljk. Van de 
228 te spelen. partljen zljn er ·137 gespeeld, Houden zo! 
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W,Eljgenbrood, · 

De spelers van groép·c: Broersma,Schensema,Vledder,v.Breevoórt. komen in 
aanmerll:ing voor een prijsje. . . . . . · , · 

Tenslotte; 
1. Kom op 9 spet, ter jaarvi:;rgáli'eringl 
2.. Zuiver uw oontributieaoh,t.erstand aan! 
3. De wintercompetitj,e begint op 16 september! 
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