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QY:�::�gm���!1· 
De zomermaanden zijn voor een vereniging altijd onzekere rrraan en, 

Jonegeren,die eindexamen deden,gaan werken. Blijven ze in Amsterdam? 
Ouderen, die nogal eens avondwerk verrichten • • • • •  zullen ze de dinsdag' .. 
nog vrij hebben. Eigenlijk kunnen we in september pas de balans opmaken, o�· .het moment,waarop we deze regels tikken, tellen we. 45 leden in ons 
register. Maar we rekenen er op,dat onze vriend van Hove,die toch weer. 
na veel heen �n weer schuiven in Amstelveen is terecht gekomen,onze 
g0lederen komt versterken. Toch is de vereniging zeer gezond. We tellen 
23 jonge leden. Toch kunnen we niet ontkennen,dat we wat het aantal le'-

. den betreft;,iets terugvallen. We behoeven echt niet aan de noodrem te. 
gaan trekken,maar een kleine aanvulling moet er toch van komen. Onze 
jonge vrienden kunnen op school of op de universiteit hun aktivit.eit 
ontplooien, We wachten maar stilletjes af, 

. Het nie.uwe wedstrijdseizoen staat voor de deur, Mogen we de publi"".' 
katies van de A.S.B. geloven,dan staat aan het eind van het komënde sei� 
zoen de fusie voor de deur. De A.S.B. clubs zijn opgeroepen goede resul'""1: 
taten te behalen om straks na de fusie een goede indeling te bewerk-

· 

stelligen. We.rekenen er op,dat Caissa 1 toch alles zal proberen om 't 
verloren terrein te heroveren, 1 

Bui ten de vereniging is ook zo het één en ander gebeurd, Een grote< •<<J• 
uittocht uit A.S.C, doet ons ver!noeden,dat A,S,C. niet meer bestaat 
Hoewel de H.S. nog niets gepubliceerd he.eft,lazen we in het A,S,B,-11J.a.uJ. . .  · 
dat er in het najaar en het komende voorjaar druk gesproken en 
zal worden over een samengaan tussen H.S. en A.S.B. De kommissie van 
goede diensten begint zich .nu toch te roeren. 

Op 21 augustus heeft het bestuur vergadeJ?t. Op 27 augustus 
we onze jaarvergadering,die zeker geen hele· avond duurt,al mag 
zeggen wat hij op het hart heeft. De rest van de avond gaan we 
maken. En· dan op 3 september de start van de wintercompetitie, 
de lijst na de eerste ·speeldag weer door elkaar gemixt worden. 
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voor het nieuwe seizoen geven. Voor de schaakbestuurderen is er.geen 
plaats ,Daarom geven we de onze t'iaar alleen in ons maandblad: 

Ca:issa 1 zal,als we ·niet geteisterd worden door·invallers,een.goede 
gooi doen naar hot· kal'lpioenschap. De ,inzei; moet dan 100% 
zijn,want er zijn meer gegadigden, · · ' .  · 

Caissa 2 zal zich handhaven in de 1é klasse; het kan vrij hoog eindi
gen. 

Caissa 3 zal zijn uiterste best moeten doen om zich te handhaven; de 
eerste klasse wo�dt door zeer goede teams bevolkt. 

Uw wedstrijdleider roept u op trouw te komen� We 'hebben,als we ons
zelf vergelijken "'let andere clubs, een ,goede opkomst; Laat dat zo blijven! 
Kijk om u heen en maak propagande voor do club. Er :zljn nog ·veel huis
schakers, die onze gcledere11 zouden kunnen versterken! 

E. 

���§�g��g�=�g���§e=gg����§m�g����=gJLg�. 
Ontvan;,sten: Uitgaven: 

.saldo kas 66/ 67 
saldo (!iro 66/67 
achterstallige· contr. 
contributie 67/68 

contributie 

28.93 
243.85 
176.10 

1375.48 

1600.--

Toelichting van de penningmeester 

zaalhuur 
contributie H.S, • 
maandbladen + port.i 
jaarverg.+prijzen 
saldo giro 
saldo kas 

zaalhuur 
contr. H.s. 
maandblad+porti 
div, onkosten 
onvoorzien 

600.--
455 .15 
158;84 
170. 21 
403.30 

36.86 

600.--
520.--
185.--
180.--
1.15.--

Ik ·ha.tl gedacht een voordelig saldo van f 674,21 op te kunnen geven.Het 
voordelig saldo is echter per heden f 440,16 ,want er is een contribu
tieachterstand van f 234,05 (vorig jaar f 176.-) Het laatste kwartaal · 
is het echter weer mis gegaan met de kontributiebetaling,De vakanties 
zullen daaraan wol schuldig zijn. Die loden,die een achterstand hebben, 
werden verzocht de zaak spoedig aan te zuiveren. 
Voor het komend seizoen zijn we wat somber gestemd.Redenen hiervoor zijn 
het dalend aantal leden.Misschien brengt september ons weer een aanwas. 
Wie per giro wil betalen,he.t nuicllner is Gem.giro C 2882 t,n.v.Caissa(zie 
. de kop van dit blad).Wie per kas wil betalen • • • • • •  de penningmeester is 
op de club present van half -8 tot tien over 8 ! 
Notulen vorige jgarvergadering, 

Om 8.15 openet voorzitter van Steden de vergadering.Present 22 leden, 
tijdens do vergadering oplopend tot 27. Notulen vorige vergadering goed-
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gekeurd, Jaarverslag• W(ldstr�dlefder. gp(ldgeke,µrd,�inancieel .overzicht Vah 
de penningn1<;lestér' gq(ldgèk;eur<l .Er. is e?i;i. sèhieljven van de kaskonimissie .. 
Rooth•Vlasbloe

. 
m,w;aarin wordt. vooreesteld ' de

. 
penningmeest�r te

. 
d�èhar-· 

geren.Akkoord; Ook de begroting 67 / 68 goed�keurd. Benoeming nieuwe kas- . ·  

koinmissie Frensdorf-Zeven" · .. • .3,' . . 
Bestuursverkiezing: de herèn Serlijn en Eijgénbrood zljn aftredend· en wor-. 

· êlen herkozen met algemene .stemnien• · ' ,:i" · · 

Prijsuitreiking: clubkampioen Eljgenbroód oJ:Ji'tyangt de wisselbeker voor . . 
eèn jaar,de nrs 2 en 3, Vdnk en Ferwerda ontvangen een boekenbon, :{.lé/ · . .. ' 
snel1?chaakkampioen A.A.de Vos ontvangt oolé'een prijs;.evenals de winnaars 
van de zomercompetitie,groep D• •· .. . 
C'lµbcompeti tie 67 / 68 i êr wordt weer "gek:eizerd"; 
Bo:ridscompeti tie 67 / 68: .er wo;rden 3 tientallen ingeschreven, · 

· Niemenad }naakt gebruik v:ari de rondvraag.Om 9,20 sluit de voorzitter de. 
vergadering,waarna ·er een·gongwedtsrijd wordt georganiseerd, 

L, 

CORRESPONDENTIESCHAAK, ======�=�============ 
In oktober van dit jaar si;art de Nederlandse Bond van Correspondentie•• 

schake'rs (N.B,C.) met 2 toernooien,waaraan ook door niet-leden kan wor-
den drJolgenomen.He't betreft lj.ier het 2e Propagandatoernooi' (om de beker) 
en het 2e Toernooi om het jeugdkampioenschap van Nederland, 
Bekert:oernooi (leiding J .F .M,Meljer - Caissa). . . 
De· dee.lnemers worden in volgord·e van aanmelding ingedeeld in groepen 
vq-n 5 zonder klasseonderscheid;zlj spelen een halve competitië,Zlj,die in 
deze.r.onde als no. 2 eindigen,krijgen ,een boekenbqn,terwljl de nrs. 1 overgdán riaar de volgende ronde. Zlj,die zich hieruit voor de finale kwali... · 

ficeren,hebben het recht op directe plaatsing_i.n de volgende finale van 
. het bekertoernooi.De uite.indelljke winnaar' krijgt eeri beker,door de NBC 

beschikbaar gesteld.De groepen starten in oktober,terwljl er tot 1 maart 
van he't volgend jaar steeds wanneer er 5· aanmedlingen zijn,groepen starten;,•. 
Vocyr niet.:..ledon van do· NBC bedraat het inschrufgeld f 2,50,voor leden 

' J 

en voor hcm,die zich als lid opgeven f 1,50, Speeltempo: 10 zetten in 
45 dagon, Aanmeldingen tot 1 maart 1969 bij de algemeen wedstrljd:}.eider () : 
van de· NBC: ___ H,J ,Mostert, Schrpedér v ,d ,Klokstraat 63, ,Haarlem, · 

Jeiv;dkampioenschap. (leiding A. v ,Doremalen) 
Hieraan kan worden deelgonomon'door die jeugdige schakers,die geboren
zijn na 31 augustus 1949. De grootto van de groepen en hetaantal ronden. 
is afhankelijk van hotaantal deelnemers.Inschrijfgeld:NBC leden: f 2.-; 
niet-,,ledon f 4.-- Speeltempo: tO zetten in 45 dagon. Aanmeldingen tot 
1 oktober 1968 aan de jeugdleider van de NBC: A.v.Doremalen,.Pieter 

· Breughelstraat 11 , Ylijrrien. (N ,B) 

Naast deze wedstrijden organiseert de NBC doorlopend kwalificatiegroepen 
in vorschillende klassen (groepen van 7) Aan de top de wedstrijd om het 
kampioenschap van Nederland (11 'deelneI!lers) J3ij deze kwalificatiegroepen 

.' ts een promotie-degradatieregeling van kracht. 
' Voor ].angzamere spelers bestaat de mogelijkheid deel te nomen aan de lang ... 
· zaine vier,-kaI!lpen. Speer tempo: 1 zet per week, Verder kan men zich verdie

- _  pen in een bepaalde opening door deel te nemen aan thamatoernooien,waar-/ in <;1'en bepaaldo opening is voorgeschreven. . . . . . . . _ . ,,_,_,,_"-' Liei'hebbers van intornationale kontakten. kwirien hun hart ophalen aan de · 
tnteriandwedstrijden.Op het ogenblik zljn deze· aan de gáng met Hongarlje1 
Wil)uits].and,Canac].a,Tsjecho Slovakije en Polen,�o'ien4ien kal'l ll)en deelnern(Jn 
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aan internationale toernooien,die door de ICCF georganiseerd worden. 
Met h.ot bovenstaande hoop ik u een beeld te hebben gegeven van wat de 
voor velen van u waarschijrilijk onbekende coreespondentièschaakbond alle-
11aal doet! 

J ,F .M.Me
.ijer. 

�á���á�� 
De Heer en Mevrouw vari Ollefen hebben op 21 juli een zoon gekregen, 

GOk hier onze hartelijke gelukwensen! 

... Weer afberichten gehad: Henk Schippers,die al op een laag pitje 
stond heeft zijn hart verpand aan bridge • • • • • • • •  de Jong R. moet op IX!HX 
dinsda,; cwn cursus radiochemie volgen,dus • • • • •  , , • • • •  Marc Best,die ook 
al op een laag pitje stond .heeft zijn hart verpand aan het volleijbalspel, 
Dat wordt zo langzaoerhand een hele uittocht. 

Inges.chreven kunnen worden: J ,H. v .Hove. ( drie maal scheeps is recht) 
W .H,Eijgenbrood Jr., terwijl we naar we menen te weten ook de heer Luijken · 
(kennis van v,'t Riet) straks mogen begroeten. Een kleine pleister op 
de wonde. 

· Kon mannen,propaga:nda maken! We moeten weer naar het oude peil te
rurs. 

In de nieuwe H.-S,-er een bericht van het bestuur over de fusie met 
de A.S.B,· De leden,die op 20 august�s niet op de club waren,vinden het 
numner b!gesloten. Begrijpen doen we de zaak maar matig, De ASB schijnt 

weer dingen gepubliceerd te hebben,dié nog even onder de tafel moesten 
blijven en dingen,die niet waar zijn. Ergens hebben we de gedachte,dat 
de ASD deze publicaties heeft gedaan om een kleine uittocht van clubs 
tegen te gaan. 

· 

In die H,S.-er leest u ook,dat U,D. is opgeheven.Toch tragisch,dat 
een vereni,sing,die 40 jaar heeft beE1taan, ten gronde gaat·. · 

Wie van ons heeft kontakten met U.D. om loslopende U,D.-ers naar 
ons over te halen? 

DOS/SVB speelt niet meer in de Apollolaan. Nieuwe clublokaal is 't 
GAK-gGbouw. Nu 6e verdieping,vroeger naar we menen 7e,Degradatie? 

U bent toch a.s. dinsdai:; present op de ledenvergadering? 

· Op 3 september begint d' winterclubcc'.'lpeitie, Mas de wedstrijdleider 
nog )"ns herinneren aan de !'lededeliné;: n:J0i t tussen 6 en 7 uur bellen. 
Hij eet graag rustig! 

Een nieuw seizoen staat vc,or de 'deur, • • •  maak er wat van! 
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?(tl ,( '···�··'' 1 .� Aán. .hèt bogin van de competitie wordt een rangorde opgemaakt tdie afge . .:.; .)[:,;,t�' 
. leid is van de eindstaJid van de vorige competitie; .·· ·.· '·'/,)ijl 

2, Elke speler krijgt eeri waardecijfer �oègekend,d,at bepaald wordt door ·· '':\�l')� 
.· .· , .de stand· op de ladder, . ,. , " 
}� De indeling op de ·speelavond geschiedt om 8, 1 O uur pr(;)cieftl ;wie later; · ·\�.j:·�

·
·, · , �.k:oiit kan .die avond. niet voor de competitie srelen,Wie tevoren de w, l• · 

i,ge\•iaàrschuwd heeft,dat hij later kdmt;wordt wol ingedeeld. ' 
. . ·

' 

. :;�'(g 

A·� Iedere speler speelt tegen do in de nabijheid "staande aanwezige speler.c f::{;' 
5 ;1 ·0ntnoeten .tweè spelers elkaar vo9r het eerst dan, wordt om de kleur ge.-" . .  e;, 

loOt;bij de 2o .keer wordt van kleur gewisseld;bij do 3e keer wordt op- · ;'.·;< 
iüeuw r:eloot. · 6,. Twee d6zelfde spelers rmtmooten elkaar. maximaal 3 keer, 

_;- \ '� 
· '7 ,. Bij oen overwinnin,:; verkrijgt rmn hot ,waardecijfer. van zijn . tegenstander 

aan punton,bij remiso de helft daarvan en bij verlies 0 punten, · .'/· 
s;,'Elko we0k wordt eon nieuwe rangorde opgorhaakt,waarin dè resultaten van

, (j! 
· ."/ie' vorigo ronde verwerkt zijn. -. · · ·. . . · .'� 9'. WOrdt eon partij afgoborkon,dan krijgen beide. spelers 1/3 van hot eigen '· 

-vraardecij:fer.De partjj wordt uitgespeeld zodra beide spelers· op· de - - - - - �-

clubavond prespnt zijn, . . . . ' ; · 

.. .' 1 O,' Komen spelers, wier partij werd afgebroken, in de loop van de week tot ' '  
e.en beslissing,dan moot het resultaat uiterlijk maandae aan de' w,l, 
worden doorgegeven, . 

·, 11, Bij vurhindering,gemold vóór dinsdag ahlf acht verwerft men 1 /3 van het 
,eigen waardocijfer;wie :z;onder bericht wegblijft krijgt.O punten, 

· 12,' Is., hot aan�al spelers oneven, dan krijgt diegene, die overblijft. 2/3 van 
zljn oi,;on waardecijfer aan punten,E6n spe]or kan slechts tweemaal voor 
d.ozo vergoeding in aanmerking komen, Eenzelfde vergoeding krijgt hij, 
witms tegenstander in oen bondswedstrljd niet opkomt, · 

' 13. Niouwe spelers kunnen onmiddellijk worden. ingedeeld ;zo ·].{rijgen 1 /3 van 
hèt ,hoo1;ste + het laaeste aantal punten van de week-rangorde, H.et be-. 
stuur hErnft het recht voor nieuwe sterke spelers hiervan af te wijken, 

·.14. Spoelt o rm speler in één week twe.e partijen (bij oen bondswedstrijd .kan ' 
op eqn andere avond weer gespeeld· worden) dan tel.len beide resultat,�n, 
Allo spolers,die op de "andere avond" niet voor de bondswedstrijd zijn · f). ,· 
il.ngodeeld ,Jcrijgen als co!'lpansatio. 1 /3 van hun eigen waardecijfer extra, ' \. ·, 
Spöel teL1pO:' clilbwèdstrijd 35 zetten in 1 t uur. 
. 

· . bondswodstrijd 40 zotten in 1i uur. 
Puntenvercoodin,:; bondswodstrijden: 

1e ti�ntal: bord i 80 pnt;bord g_ 79 pnt.enz, 
2o '·, , : , , 70 , , ; , , 69 pnt. enz. 

. . . 3 e , , , , · 65 , , ; , , 64 pn t • en!? , . ·.}7, J!Gt bestuur kan spelers ,die or1 bijzondere redenen veel moeten verzui
I!)Gn op ocm bepaald9 plaats in de, ran3orde "vastzetten", (besluit leden
vergadering) ' .. . · . . In alle gevallen,waarin niet is voorzien,besli.st hot bestuur, 
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(nooit tussen 6�7;etenstijd) 
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