
Aan onze 1leden, 

Na onze vorige circulaire heeft het bestuur besloten om op 
dinsdag 2 juni a.s. het kanpioenschap van Caissa 1 te �ieren. Omdat we 
niet weten wat de leden prefereren ( een sirrultaanwedstrljd door een 
"goede" speler à raison van 200 gulden is van de baan) drukken we onder
aan een strook af,waarop u uw voorkeur bekend kunt maken. 

We denken àan 3 mogelljkheden: 

A. een snelschaakwedstrijd in groepen van 4 deelnemers - denk blj het 
woord snelschaakwedstrijd niet aan een gongwedstrljd,want dat is super
snel-schaken. In onze snelschaakwedstrijd duurt elke partlj een tuur, 
want ieder krijgt een kwartier bedenktlid. Er worden op de club veel 
vluggertejs gespeeld,die kortere tijd vergen.Elke deelnemer speelt 
dus die avond 3 partijen van een t uur.De indeling der ploegen gaat 
niet bij loting,naar de groepen worderi vastgesteld naar de stand van 
de clubcompetitie op 26 mei.Dat betekent dus,dat uw Qloeggenoten on
geveer van dezelfde sterkte zijn. De nrs. 1-2-3-4 in één poule,de 
nrs 5-6-7-8 in de tweede poule,enz, 
Aan het einde van de wedstrijd krijgen de nrs 1 en 2 van elke poule 
een prijs. 
De klokken worden voor deze wedstrijd gesteld op een kwartier voor 
een heel uur.De partij wordt gewonnen door mat of door overschrljding 
van de tijd van de tegenstander. 

B.. een simultaanwedstrljd te houden door twee van onze beste spelers. 

C. een deel van de leden doet mee aan de snelschaakwedstrljd,een s.nde:r 
deel "simultaant". 
{Deze laatste mogelijkheid is alleen te verwe,!zenlijken,als we sirttul

taanspelers kunnen vinden,die tegen klokgeraas kunnen en die niet 
boos worden als een snelschaker een j uichkreet aanheft,) 



(Het bestuur ·adviseert tot A. "Tussel'î" de partijen :in is er 
voldoende tijd om even uit te blazen,want de 3 partijen 
kosten maximaal 1� uu.� speeltijd! 
Maar ieder brenge ons zijn voorkeur ter kennis,) 

Voorts., • • • • • de secretaris van het schoolbestuur zegt,dat het bestuurs
besluit geen fietsen in de gang toe te laten,onherroepelijk 
is. Laten we eerlijk zijn,er is praktisch geen vergaderruimte 
in Aillsterdam,waar je je fie�s mee naar binnen kunt nemen, 
Ons bestuur heeft nog pogingen gedaan bergruimte te krijgen 
in de karrenloods naast het clublokaal,maär ook die pogin
gen zijn gestrand, 

Het bestuur, 

• • • • • • • • • • • •  " • • • • • • • • • • a • • • • •  hier afknippen . . . . . . . . • • . . • • . •••••••••
.

. . . • .  

s.v.p. aanstrepen,wat uw voorkeur is! 

A.. snelschaakwedstrijd 
B, simultaanwedstrijd 

Naam: • • • •• • • • • • • , • , • , • , . 

Die leden,die op 19 mei deze strook niet hebben ingeleverd of ingezonden 
worden geacht niet te kunnen komen. 
De wedstrijden beginnen op 2 juni precies om 8.10 uur. 

, 

- ·---�·-���J,�,--


