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Jaarvergadering 

.Age:nda yoor de jaarvergadering te houden op dinsdag 
1". Opening door de voorzitter 

- 2.- Notul�n vorige jaarverg8zdering (zie elders in dit ntinun�r) v· 3" Jaarverslag seccetaris (zie elders in dit nurmw;ir) _. 4� Jaarverslag wedstrijdleider (zie elders in dit nuinmer) 
5" Financie�l overzicht (zie elders in dit nummer) . . 

6" Begroting 1969/1970 
· . . 7" Benoeming kaskommissie 

8. Bestuursverkiezing: aftredend zijn de heren L.C.Serlijn en 
W .Eijgenbrood · 

9" ·Prijsuitréiking 
10 .•. . Voorstel clubcompetitie 69/70: zelfde systeem; aanvang !!J "'"'nt::Ifff;:".{': 
11" Bondscompetitie 69/70 - voorstel: 3 tientallen 
12., Bondsbekercompeti tie . 13.• l'l.o:ndVJ:'aag 
1. 4·· . s:lu.·.

·
·. it.·. i.·

.·ng. • . • • 

voor viertallen • 
;·' ' . ( Leden,die voorstellen willen indienen,moeté# ni�·0•n; 

v6ór 31 a
_ 
ue;u.stus, zodat het bestuûr tijcl heeft 

te beràden) 
.,,. AfiJllvang van de vergadering: 8.10 precies. Het bestv.ur rekent weer ••. -goede opkomst. 

na afloop gezellige wedstrijden. 
Het bestuur. 
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; �)'.l.'.ll'renfjdorf. st,elde�
.
v.o.or. qe p�n.:n1ngtneest;er>t&1.•gechar�ereno ·']\i(éi/•,. 

,;\. g)'.'ot:i.ng ,6.8/69 kan de vergadering akkool'(\' �aan� · .. · . , · .. · ·. · .... · · · . . · , .. : .. \;!' �;;:::�.()� ledeµ\ yan \ie kaskollll\lissie 68/69 wp:i;-den b é'f}o,ewd d.e J:1eren Öp)J..,: 
;� . E):i;ï'varr Veen. · · • · · · .•. . . . . ' ·· · "· 

•l:J;e aftredende b.<'ii3tuursleden .vah Steden,de Vös en ·Lagendijk wo;rder1 
; $;li110!lle:né .stemmen her).rnzen. . . .··. . • , . · .. . . · . . . . 't/ ...• 1J��.de ;ppij,suii;:t9iking . ontving c1iubka)llpi-oeX1.v'an· der Spek de y;isàe'.l(t;\'é"' 

'!?L+.,,eenboek13nbor,i + hét door de Jong beschi)tl:>aar 9e('ltelde hor;ioge•':'Vil.l 
t:·;•.Igieeg;eèn.boekenbon' als 2e. prijs en 'vàn 1t Riet è4h al:s 3e prijs� '+',\';h;;\ 
X'.·;�li$ sn"!lschaakkamipefon :werd· Vonk gehuldigd, füJ kreeg de wiss.�;rb!ó\Jt� ) 
�p,;·;i:;tî.l'�e ' zO]Jlercompeti tie' ging dè groep '( onk�'.Lagéndijk-y.Teeseling Jjie'l;:J,: 
tf'.r,:P.1?1Js:-·�fJtrjj�{èn.. · 

· .. �·.-.; , _ 
-

__ 
-

_ .- 1 ._ .'-· • _ _ -·-:·:_·;,.>··: .. -. ·- - _--.: _ -,_. - .- _-_--'�_> __ ·:'-j:'.-:tr�}}�.-��,.pe iJ1ieuwe clubcomp?titie. zal weer volgeµwc1lè:t. syi;ltsem-Keizer gè�p.�re: 
t/*'9rdeij. en zal 'be'girn!ie'n 'op 3 sept. Voor, (lê':-tondscómpetitie zal ,Ji\é#\•:;;J; 
"<'3;, t'ientallen. worden ingeschreven, . . .· · . , ... · · · , .. , ; ,;:;;,,;;:; 

:•A{R0ndvl'8,ag: een voorstel om dhr •. Booyenga t.è benqemen. tot erel;t4i�'1" 

f �!·:!��::���;·!a�· Bt,dah db vorgadài"-• . ;gor', ;
;
11 

. , , ,: Het verenigingsjaar 68/69 begonnen we, met 42 leden. De' leden.to� 
�,;.7:, ·en .de afname· hielden .elkaar in E)Vènwicht, zodat we het·. se:ï.zoen wei:··i\!< 
\\\i"C'/i' len besluiten met .ee.nzelfde aantal leden. · 

. · . . · .· • ' , ' \'i•,r 
.i;;; • .. ··· .. :· •. Het belangrijkste feit uit dit seizoen is we.1 de fusie �uss,en,;;�,:v 

.:�,;;,:, ")'Ioofd$tede�ijke Schaakb:m� e1.1 9:e ·Amsterdamse flchaakb<:>nd·, tot· i;tandr·�;,, ;\t•/<1 .komen ;mede door de aktivi.teit van wethouder Verhey. In de' nieuwe)B,q 
:i,;; .• <; ,de; .s.G.A. (Sohaakbodn Groot Amêterdam), kreeg ons .lid A.A.de·Nqs';'.,�'i( 
'"1/ b�stuursplaats toegewezen. . ... ·,· · . .)!,J:Vr 

è,î.�' .Jlet l:>è$tuur kWam éénmaal in vergadering bijeen o)Il de jaariergè;[�� 
tf voór te bereiden. . . ' · ·.- · /,;;z; '<C! _.. ' ·,.<,:,'.{.:;.;� 

j{1j;f ·��§�IT���è§�=�����;f;hl������� .
· . . . -.· -n - -;�1j�i 

;<c· >•; · 'De' prognose' v9or 
,
het seizoen 68/6g ,die u Jwnt vinden in, n;iaa,:qq}?:' . 

·i'·1{v'·ri.o." 146 luidde-: .1 .· , ·· ·· 
" •• 

-·:-.�:;.(;:/·_':\--.::..!.'': ._:'. -_, ' . . . \ C8Js15a. J .zal een gOede gooi .doen naar'promot:!,e;. .
· Caissa 2 zal. zich weten te handhaven in de 1 e klasse j ' .. · 

" , , . . ,ciissa ,3 zal moei te hebben om zich .te .k:unnen handhaven� . · . . ·'"""' 
-.'?._'.'· -;,_-'.-· - .f:,:. . · - .·. · · . - . :, .. _ ·• - ' ·. _ · ·  · - '_ • . . ··:_!1 .• ·r,:·.-::ro�t· 
L•iy:W�'é.<'facbtén,aat één en. ander ook is uitgekomen. Een pJ'.)omcitie, VàiJil;,!it' . . 
'i'!S)��r de 11eredivi.sie1' ,een handhaven van Caissa 2 en een degraq_si.]ij; 

··;ÇJ,a;is�a 3• In .de diverse maandb,lad()n .he'Qben WE) u nauw){eUJ!'il,$ OP. d�:/ 
1t01,i.p11<J;en van 'de gang van zaken. Stat�s,word.en H•S •. en Ai.S.:i;i·, d..91111 

llil�f i�ÎJi��;�1;:�,»�;.;:��!��l�i;iiiifi�J 



L.s. 

Het bestuur heeft in de bestuursvergadering van 

ztjn bezorgdheid �itgesproken over de achterstand 

contributie-betaling. We ztjn n.l. een bedrag van 

f 383,75 achter. Geen kleinigheid. 

20 aug. 

in de 

Het bestuur besloot alle leden,die een achterstand heb

ben even een herinnering te sturen. Op die herinnering 

staat uw achterstand vermeld. 

Het bestuur rekent er op,dat deze achterstand binnen 

14 dagen is teruggebracht tot o,oo. 
Gironummer S.V.Caissa C 2882 t.n.v. S.VACaissa, 

penn. L.C.Serltjn, 2e v.d.Helststraat 38 hs. 
Maakt u s.v.p. de zaak even in orde? 

Het bestuur. 

Uw achterstand bedraagt f 

Hebt u tussen 20 aug, en nu betaald, 
beschouw dan deze herinnering als niet verzonden. 



ontvangsten: 

saldo giro: 

sal,do kas: 

cont!ib" 67/68. 
contrib, 68/ 69

. 

f 403,30 
36,86 

21F·,45 
1103 '70 

______ .;... __ 

uitgaven: 

zaalhuur 

contr,KNSB 

maandblad+porti 

prijzen e,d, 

saldo giro: 
saldo.kas: 

188, 69 
45.84 

f 635,.:.-
478,20 
203,91 
204' 67 

234 '53 

Het bestuur is met de penningmeester bezorgd over de 
grote achterstand in de contributiebetaling, De vakantie 
zal wel oorzaak zijn. Waarom wordt er niet meer gebruik" 
gemaakt van betaling per giro? Gemeentegiro C 2882 staat 
open! Verledèn jaar sloten WB met een achterstand van 
f 234 ,05 ,dit .seizoen is· er maar liefst een achterstans · 
van f 383, 75. · 
Alle lederi,die een achterstand hebben,vinden· in dit maànd
blad opgave van het bedrag,dat ze achter zijn, Het bestuur 
rekent er op,dat toch nog vóór de jaarvergadering op • 
2 september alles aangezuiverd is ,hetzij kontant ,hetzlj per 
giro. 

Begroting 69/70 

ontvangsten: 

kohtributie 

tekort 

f 1500.--
25e,--

Toelichting btj de begroting: 

uitgaven: 

zaalhuur 

contr, bond 

maandbl + porti 

prijzen e,d, 

onvoorzien 

f 
-

660 .• -.-
525 .• _;. 

250 .• -"."' 

215 .• -'-

1 oo.-.,. 

De begroting geeft een tekort aan van f 250,- Verschillende posten zijn 
verhoogd, De bondscontributie b.v. is van 79 cent per lid per maand 
gestegen tot f 1.- per lid per maand. Dat maakt een kleine f 100,- per 
jaar uit, 

Het bestuur heeft .zich hierover beraden en gaat u op de ledenver
gadering voorstellen nog niet tot contributieverhoging over te gaan, 
Wel wil het bestuur om"carte blanche" vragen om - indien nodig '- de 
contributie per 1 december i8ts te mogen optrekken. 
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'.rit: Vorilc 
�:2:ê:I:!:_�-�9.-Y2�L-

1 • c4 Pf 6 
2.Pc3 - 06 
3. "f;3 - L<a7 
fJ . •  Lg2 - 0-0 
5. ,e4 - Pc6 
6. ;d4 - e5 
7. d5 - Pd4 
8. Pe2 - c5 
9. 0-0 - d6 

10, h3 ·• a6 
11 -� :a4 - :... Lel 7 
12. ':f4 � b5 
13. axb5-axb5 
14. Txa8-Dxa8 
1 5 • Pxi-'\4"cxd4 
1 6� Pxl>5•<1Jxb5 
1 7 , . cib 5 . .,-Db 7 
1 8, f\:e5,-dxe 5 
1 9 • T:f_5..,.Pd 7' 
20. Lf1 :...:f6 
21, ;L<l2-Bc5 
22, . Lc4-Kh8 -
?"'' D"'4-""�8 -� j. w - ..... u. . 
24,. __ ThS:-,J.<l6 
25, Dg·6·-h6 ' 
2 6. Lxh6·-Kc:8 
27, Lg5··Dc/T 
28" Lx:f6··Ta1+ 
29. Kg2- fö:f6 
)0, Dh7+-K:f7 
31. Tf5- d3 
3 2 .- --T.xf 6�TCx:f 6 
33� .Pf5+-Ke7 
34. :Cxd3-Ta2 
35 ;·T,ft··Txb2+ 
3 6, _ _J{f3 ··Tb4 
37. n4-Txe4-
38. Ilxe4-Pxo4 
39. J(]çq4.,-Lc5 
11-0. Kxo5-JA6+ 
4-1 • ·K-84--Lxg3 
42. h5 ..;Kc16 
43. Lh3-T{c5 
44 .• . Lc17- _ Kd6 
4 5v Lc6 -Lf2 
46. Kf5 -I,e3 
ti 7. Kg6 -I.<l4 
1-1-8, .. b6 -JJc3 
4 9. K.f7 -Ld4 
50, 'b7 -Kc7 
51. d6+ en 
zwart gaf Gl)• 
\f onk v;erd rrre·t 
cleze i)artjj 
l:c:u:1piocn î 

·' ·' 

·-·
. 

wit: J .F ,M.Meijer (Correspondentiepartij) zwart:H.S.Lldema ·- --
_ _  

• 
,1. d4 - Pf6 2. c4 - c5 3. d5 - .d6 4.Pc3 -g6 
5. 84 - Lg7 6. 'L:f4 - 0-0 7. Le2 ...: b5 ( ???????) 
8�. cxb5 - a6 9. a4 - Da5 10. Lc12 - Db4 

1 0. Dc2 -Pf6/ d 7 (_???????) 11 • Pd 1 en zirart kan 
opgeven. J F M-• . . 

;[:ill.9.spel wit: Kroon zwart: Meijer 
- stand na de 1 6e zet: 

Wit: Kg1 - Dc2 - T a1 -c1 Lg2 -Pd4-f4 
pionnen: a2""-b2 ..:d5-e 3-:f2-g3-h2 

Zwart: Eh8 - De7 - Tc8-:f8 La6 Pe5-e8 ·pionnen: a7-b6-ö7-d6-f5-g7:-h7 

17 •. 
Pxf5 -D:f6 18. e4 -Pd7 19. Da4 -Pc5 

20. Dd4 "'." Dxd'4 21. Px!ll4 -P:f6 (aanval OJ? e4) 
22. Pe6 ..,. Tfe8 23. Pxc5 - d:xc5 24.Pe6· (be-

, schermt e4) - Te.7 25. Pxc7 - Texc7 26. d6 -
Tf7 (het enige veld) 27·. e'5 - Pe8 28. Td1 (e6 
voldoet niet wegens T:f6 - d7 - Txe6' - dxc8 - Lxc8 
en zwart _krijgt lucht) ·- Lb5 � 29. e6 - T:f6 
30._ -d-7' zwart geeft oy,want elke zet. van. zwart 
brengt, µieer narigheid. J .F .H. _ 
wit: por:f. Hermans (correspondentiepar�ij) zwart: J.F.M.JIIeijer ... . 
1 .  e-'1- - e6 2. d4 - d5 3. Pc3 - Lb4 4-. e5 - c5 

. 5. a3 - J,zc3+ 6. bxc3. -Pe7 7. Lb5+ - Lc17 
s. Tb1 - b6 9. Ph3 - h.6 (wit dreigt met een aan
�<\t op 2 front en) 1 0. 0-0 0-0 H • Dg4 ( dreigt 
Lxh6 ) -Pf5 12� Lc13 -Pc6 (te gelaten!)(Red) 

, 1 3 •. Lx:f5 - exf5 . • 14. Dg3 - cxd4 (waarom niet Tee 
15. L;ih6 - g6 16. Lx:f8 - Dx:f8(met· dreiging o:r;i a3 
17. cxd4 -Pxd4 18. Dd3 - Dc5 19. x:iu:· Tfc1 \er 
dreigde Lb5 ! ) - Lb5 20. Dd2 -Pe2+ 21 .Illi1 -Pxc1 
22. Dxc1 - Tc8 23. Dd1 - Ld7 24. o3 - Le6 
25. Tb3 - Td8 26. Dd4 -Dc4 ( ! ) 27. Dxc4 - dxc4 
28. Tb1 - Td2( ! ) wit geeft op, want a3 o:f c3 gaat 
verloren, · 

(Deze partij illustreert duidelijk,dat ook in 
corresp. par.tijen, waarbij men vo:Lc1oend13 :{;ij\1 pee:ft, 
fouten gemaakt - kunnen worden;) ·- - --- · ____ · , 
. . . _ _ - J.F.11.M� 

Belangrtjk' 
Op 9 septÓmber gaat de winterclubcompc<titie van 
start. Van meet af aan • • • •  allen present! 
Leés het çompetitiereglement goed door! 

- Laatste nieuws: winnaar zomerco'mpeti tie: Serlijn 
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Compotitioreglement voor de clubcompetitie 1969/1970 

1 • 
2, 

3. 

4. 

5. 

6, 
7. 

8. 

9. 

10. 

11 • 
12. 

1 3. 

14. 

1 5. 

1 6. 

17. 

18. 

Aan het begin van de competitie wordt een rangorde opgemaakt,die 
afgeleid is van de eindstand van de vorige competitie. 
Elke spoler krijgt oen waardecijfer toegekend,dat bepaald wordt door 
do stand op de ladder. 
Do indeling op de speelavond geschiedt om 8,10 uur,precie�wie later 
komt kan die avond niet voor de competitie spelen. Wie tevoren de 
w,l,heeft gewaarschuwd,dat hij iets later komt,wordt wél ingedeeld. 
Iedere spolor speelt togen de in de nabijheid staande aanwezige spe
ler. 
Ontmoeten twee spelers elkaar voor het eerst,dan wordt om de kleur 
geloot;bij de 2e koer wordt van kleur gewisseld;bij de 3e ontmoeting 
wordt opnieuw geloot. 
Twee dezelfde spelers ontmoeten elkaar maximaal drie keer, 
Bij oen overwinning verkrijgt men het waardecljfer van de tegenstander 
aan punten,bij remise de helft en bij verlies 0 punten. 
Elke week wordt een nieuwe rangorde opgemaakt,waarin de resultaten 
van de vorige ronde verwerkt zijn. 
Wordt een partij afgebvoken,dan krijgen beide spelers t van het eigen 
waardecijfer.Do partij wordt uitgespeeld,zodra beide spelers op de 
clubavond present zijn, 
Komen spelers,wior partij werd afgebroken,in de loop van de week tot 
een beslissing,dan moet het resultaat uiterlijk maandag aan de w,l, 
worden doorgegeven. 
Bij vcrhindering,gemeld voor dinsdag half 8,verwerft men t van· het 
eigen waardecijfer; wie zonder bericht wegblijft krijgt 0 pttnten, 
Is hot aantal spelers oneven,dan krijgt diegono,die overblijft 2/3 
van zijn eigen waardecijfer aan punton;één speler kan slechts twee 
maal voor deze vergoeding in aanmerking komen, Eenzelfde vergoeding 
krijgt hij,wiens tegenstander in eon bondswedstrijd niet opkomt. 
Nieuwo spelers kunnen onmiddellijk worden ingodeeld;ze krijgen 1/3 
van hot hoogste + laagste aantal punten in de week-rangorde; het 
bestuur hoeft het recht sterke spelors(nieuwe) hoger in to delen. 
Spoelt eon speler in één week twee partijen(bij oen bondswodstrijd kan 
ook op eon andere avond gespoeld worden,dan tellen beide resultaten, 
Alle spelers ,die op de "andere" avond niet speelden,krijgen als com
pensatie 1/3 van hun waardecijfer extra. 
Speeltempo: clubwedstrijd 35 zetten per 11 uur,daarna 20 per uur; 

bondswodstrijd 40 zetten in 14 uur,daarna 20 por uur; 
Puntenvergoeding bondswedstrijden: 

1e tiental: bord 1 : 80 bord 2: 79 enz. 
2e " : bord t : 70 bord 2: 69 enz. 
3e " : bord 1 : li5 bord 2: 64 enz. 

Het bestuur kan spelors,die om bijzondere redenen voel moeten ver
zuimen,op een bepaalde plaats in de rangorde "vastzetten". 
In alle gevallen,waarin niet is voorzien,beslist het bestuur. 

. -.-. -.-. -. 

tol,nr, wvdstrijdleider: 5 71 78 (nooit tussen 6-7 • • etenstijd) 


