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Na de overzomering wordt het weer tijd over te gaan tot aktie. Op de eerste 
speeldag na het zomerreces waren toch al weer 19 leden present, Dat zal de dinsdagen 
daarna zckor toenemen. Nog niet iedereen is terijg van weggeweest,er zijn zelfs lieden, 
die in september of oktober nog met vakantie moeten gaan. 

Î\an het begin van het seizoen staat de jaarvergadering gepland. tJ vindt in 
dit nuï:lmc;:r de:: vergadering aangekondigd en voorbereid. Neem s.v.p. de moeite alles rustig 
c�oo:.� te lezen, dat bespoedigt de vergadering, Zij, die wat langer lid zijn vieten, dat onze 
vc1·g8dcringen kort zijn. We �ijn meestal binnen het uur klaar. Dat wil zeker niet zeggen, 
dot iodorcGn monddood gemaakt wordt. Een ieder zegge,wat hij op zijn hart heeft. 

i:ctcen in september (de 11 e) beginnen we met onze clubcompetitie. Vorig jaar 
cbO . .  n �·�o 0cn vrij spannende competitie gehad,we rekenen weer op zo iets. Nu al roepen 

we. ci•: 12dcon op trouw de clubavonden te bezoeken.De strijd wordt daardoor boeiender. 
LEe� het compGtitiereglement goed door. Dat voorkomt puntenverlies. 

In oktober gaat de bondscompetitie weer van start� Worden do plannen van het 
�1astuur �nngcnomon,dan gaan we met 4 tientallen opereren. We rekenen op ieders mede
V-iBrk:i.ng. 

Kleine zorg8n hebben we over de contributiebetaling. Verwacht wordt,dat elk 
lid zc·lf zorgt dQt de betaling bij is. v!ij hebben geen betaalde bestuursleden in dienst, 
die nota's gGan uitschrijven. De penningmeester is elke avond bereid geld ir1 ontvangst 
te n2men. Daarnaast hebbsn we een gironummer.Zie de kop van dit blad. Girobotalingen 
g8nict8n Jo voorkeur. 

�e roepen alle leden op weer acte de pr6sence te geven. Zorg,dat u ingespeeld 
bent,als do grote rRce weer gqat beginnen. Barricadeer uw torens,laat de paarden stei
geren,bchandel uw dame hoffelijk,verdedig uw koning! Het schaakspel is waard gespeeld 
te 1rJorden ! 

!\genda: 4 september: jaarvergadering 
(na afloop wordt er geschaakt) 

11 september: de wintercompetitie begint! 

E. 



� :EL5tCHAAK�CLUBKA�lPEON5CHAP 
����e�===�=AM��•s�•�•Ds�•oasm 

Het aantal deaina�ers lag onder dà ve:i:Wachtingen4 Hat waron er 210 No do v�q��hd•n 
"'orden drio aindpoullls g11forml!Cid• Kampioen werd AllP• Onze falic:i.htiesl 

De eindstand was: 1, Arp 2; EiJgenbroDd jr, 3,v, 1t Riet 4/S !ilt1wrajs!ngh an QJ:anje( !') 
6, Takx ( 1) 7, van Staden B, van Hulllt 9,Leenders 10, AJ.berts 11. Hoganbe11111· 
12, Paardenkoopar 13, Zonjee 14,' Rcn's 15, Lagendijk u, lh•:d\ln 17; d!I Jong 
18/19/20 Klopenburg-n1evr,Hoganboem-Oudkerk · 

· 

Oranje en Takx hebben een bahoorli}ke pre11tetio goleverdl Vol9�n'd' jaar ho\l!l� \UI het 
op de maand april1mis$c:hien zijn er dan minder vakantie - en ex11mengongare 1 

· · 

�A DE JAARVERGApERING 
Op 4 �optember na de jaarverg1ulering warden de aanwezi9en in poules van 4 t,�ljl�e�ill 

iadar spe.elt den 3 pertiJtjes van een t uur. 

START VAN DE NIEUW� WIN1'�BCOMPETITIE 
Als op 11 1Hipt11111lt1tr het startschot wordt gelost rekenen we er op.dat een ta�lll* ll�""' 

•Hmt is, Het komt ar in de 11er11te ronden ap aiin punhn\le:rli.H itDV1311;!. m!HI�� \ti �i1"'11Îll" 
U:i.tCjang'sstand ie de eind•t11nd ven de vorige compotitill1W1111:rin nietl1iili •Jl•1tJt "'4t'll'O•td 
WD:J!den, 

Vier Wt'lk•l'I nà 119ze start b•\J�l'lt 'Oolc dt '!!�aJ1111e\ii;�e0 Het behoeft gaen 91\P!lt u 
er ·op tà w\Jl•n,dat wil dan 1.Aq"llJOHla lllOe'ttn 31.ln. 'Wa kr\ltan e11n jang Caissa 1 Oft dt ""�• 
waa:r: W will. 1111�ao V11l'W•oh�AA9en van hebbent M\>ek die waa:r: 1 

lJ.ET ÇPEN5NF;�tiAA5�1fJQ���);W: , • , , , 
van AMSTERDAM wrirdt ve:J111pe1Sld op zaterd!l!I 27 oktober in cl• !lpa111:.irP11nk van d11 St•d 

''llaterdam, Kort" !111911lt•t•dw!!i>1•t:uat, Du w11d11trijd wei!.'dt 11eorgoniseerp !!oor du s. G ,A, 
, .nmelden biJ dil hee:r J,C,Raoeendaal, Ovartoem 215,uitarliJk 23 oktober,Kosten: f 6,. 

�llorle4 

Neid:ig,van Hulat en uw wedstrijdleider betreurden het,det ze tijdens de wedstri}d Neder-

' 

J 9nq;,lleland gaan zekechaakbeekje bil zich daddan, Er was tijdens da 2e helft volop gelegen
�aid een dtieke�pje te apelen.Schaken bij Ajax,heel gexelligl 
Het varhei.l§t en•,det onza vriend VONK weer op de club gewee11t is, Vol.gene ziJn !'>el)gen 
kr1111g hiJ wee:r: lust in het schaken·, Ook HOL[)OllP ie weer enkele keren 11ewee&t IHoe;ra 1 

Ook in het nieuwe seh;oen ligt er op de wedetriJdleiderafefel swn b11ekje,waarin verhin
deringan kunnen warden genoteerd, Sp;aart 15 cent telefoonkasten. 

De w.1. wordt altijd graag geJnformeerd over leden,die ovur een auto beschikken! Het 
wordt steede maeil.ijker voor autovervoer bij verre bondswedetrijdan te zorgen! 

VsrkUgbaar bij de w,1.1 noetatieboekjes � f 0,50 

ZO!:!,ERCQMPETITI� 
be zomerkampioen heet de Lange,pas lid en nu al een kampioenschap;maer niet dan na 

harde stri}d met 110011,ook al een nieuweling! 
&indatand (waarin een ieder1die ook lllélar 1 wedsti:ild hHft ge$peeld werd opgenoftlefl} 

1 • 
2. 

a. 

9, 

de Lange 556 1 o. Zevan 229 
Roos 503 11 , Beuming 204 
v,1t Riet 435 12• de Vos 194 
v ,Steden 375 13. de Jong 1 BB 
Holdorp 337 14, Rit111eellter 186 
O:ranje 326 15, l,,eijen 172 
Li:ienr;lers 319 16, Paardekooper1 64 
l,,agendiJk 3111 17, Kloppenbui:g 1 '13 
Kilestra 294 16• Otldkerk 157 

19-Meijex 149 
20.sartman 140 
21.Vonk 136 
22.Takx 136 
23.v,Sehaik 134 
24,Hogenboot1 131 
:i5,Zonjee 126 
26,!•:r:endregt 126 
27.Zege:r:illl 117 



JAARVERGADERING 

1\genda voor de jaarvergade.ring te hDuden op dinsdag 4 september 1973 om 
8,10 precies, 

1, Opening door voorzitter van Steden 
2, lfofolen ·vorige vergadering (zie elders in dit nummer) 
3. Jaarverslag secretaris _( zie elders in dit nummer) 
4. ·Jaärversiag wedstrijdleider ( zie elders in dit nummer) 
5, Fi _nancieel versl_ag 1972/1973 (zie elders in dit nummer) 
6, Begroting 1973/1974 
7. Benoeming kaskammissi.e 
B. Bestuursverkiezing - aftredend zijn de s_ccr/1A1.l. Eijgenbrood en de penningmeester 

Serljjn. 

-9..." Prijsuitreiking 

De eerste stelt zich herkiesbaar,de penningmeester meent 
dat het tUd wordt,dat een jonegere zUn werk overneemt -
het bestuur stelt als kandidaat(penningmeestet de heer 
Th.Hogenboom, 

10. Bondscompetitis: vo.orstel inschrijven met 4 tientallen 
11 .• 5 .. G .1� ··cup : v.oorstel: inschrijven 
12. C.lubcompeti tie. - voorstel: zelfde systeem 
13. Rondvraag . 
14. Sluiting 

Leden, die voorst.ellen willen indienen, moeten die ui ter lijk 
zaterdag 1 september sturen naar de secretaris 

Caissa pleegt nooit lang te vergaderen. Vorig jaar duurde de vergadering 
zegge en schrUve 50 minuten. Er is dus nog volop gelegenheid tot schaken, 
Uw bc;stuur heeft de vergadering goed voorbersid; u k.unt alle stukken vooraf 
thuis doornemen. Toon uw belangs_telling door aanwezig te zijn. 

xoxoxoxoxox 

'Jij a_gendapunt 2: notulen jaarvergadering 1_972 

aanwezig 29 leden. Voorzitter van Steden memoreert in zUn openingswoord de resul
taten van de tientallen. Vooral Caissa 1 (kampioen 5,G,A,) en Caissa 2 (kampioen van 
de je klasse D) hebben het prima gedaan. Op 19 sept, houden we een gezellige avond 
en spreken dan de feestpot aan. Op zaterdag 23 sept. speelt Caissa 1 een ere-wedstrijd 
tegen het SGA-bestuur,versterkt met sterke spelers uit de SGA-competitie. 
Notulen vorige vergadering goedgekeurd met de aantekening,dat niet Zeven,maar van DUk 
als kE_Jskommissiel.�d g_ekozi;;in was • .. J._aarvE:rslagen secretaris en wedstrijdleider goedge
keurd.De resultatenrekening kon door ziekte van de penningmeester nog niet gepubli
ceerd worden.Bestuurslid. E\jgenbrood deelt mede,dat hij de financiën heeft gecontro
leerd en akkoorq bevo,nd.en. Jwmmer,d.at. er weer een contributieachterstand is van onge
veer f 300,- �a de bevindingen van dhr •. E. wordt de penn, gedechargeerd.In het sep
tembernummer zal het_ fi_nancieel overzicht gepubl�ceerd worden. 
Begroting 1972/73: dhr. Zeven. vraagt met hoeveel -leden rekening is gehouden. Dat 
blijkt 55 te zijn.Nadien z�n er nog enkele leden bijgekomen. 
Benoeming kaskommissie: benoemd worden Meijer en Zeven. 
Bestuursverkiezing: Van Steden,de Vos en Lagendijk worden bij acclamatie herkozen. 
Prijsuitreiking: vdntercomp: 1e prijs vJ,H.Eijgenbrood,Ze prijs: Arp 3e prijs:Sewrajsingh 

Snelschaken: 1e prils Brouwer (wisselbeker) 
Zonercomp: 1e prijs Schmitz - Ze prijs van 't Riet 



-3-

VervolJL notulen 1 972 
Bondscompeti tie :_voorstel 3 tientallen .+ 1 zestal ;accoord. 
SGA-cup: vergade:::ing gaét ··acoord met deelname. 
Clubcampotitie: zelfde systeem als vorig jaar. 
P-ondvraag: De vJ,l, deelt mede1dat op de feestavond (19 sept) vier oude klokken bij 
opbod zullen worden vc,rkoch-1; 
Sluiting: 9,00 pr8cies, De voorzitter wenst allen een vriendschappelijk-vecht-seizoen 
toe. 
IL.1 afloop van de 
halfuurspartijen, 

vergadering wordt er geschaakt in poules van vier;ieder speelt drie 

Notulist: A,A,de Vos 

(tot ZQVer het verslag van onze jaarvergadering van verleden jaar ! )  

Bij agendapunt. 3: vçrslag s�cretaris 

Het ·��r�n{gingsja�i 72/73 werd begonnen met 54 leden, Per 20 augustus 1973 tellen we 
prociéE(.ÎO leèiên�- -Het 'Schaken is "in". Daaraan zullen de verschillende grote tour
nooien wel debet zijn, Naast Hoogoven en IBM-toernooi was· er dit voorjaar het AVRO-toer 
naai. Voor het eerst in ons bestaan kwamen we in ruimte-nood. Daarom was het prettig, 
dat we tijdens het spelen van een thuis-bondswedstrijd konden beschikken over een kleine 
zij zaal. Dat bracht wel extra kosten mee,maar we moesten ièts 'doen. 

Hot bondsbureau van de Kt>ISB is begonnen met de verzending van Schakend Nederland, \fo 

àachten dnt die zaak prima liep. Daarnaast krijgen we maandelijks een complete ièdenlijst1 
waarin de mutaties steeds keurig verwerkt zijn, vJe menen,dat deze zaak prima loopt.Een 
pluim voor het bondsbureau!! 

In de gedelegeerdenvergaderin9en ·was uw bestuur vertegenwoordigd door voorzitter en 
secretaris, Het peil van die bondsvergaderingen begint (gelukkig !) te stijgen,al zijn 
er steeds weer afgevraadigden·, die ·menen·, dat de vergade:t?-ng niet af is als hun stem
g<Jluid niet gehoord wordt. 

In het SGA-bestuur opereert b.nze\/î:iend Meijer;we weten,dat hij het goed doet! 
Cns clubblad verscheen weër :Cègelm8tig. ·1 � · het j·unimummer gaven we een overzicht van 
de leeftijdsopbouw van de leden, Twee-derde-deel van de leden onder de 35 jaar stemt 
tot verheuging. r.fl,et vertrouwen staan we klaar v,oor het nieuwe seizoen! 

Bij ag_endapunt 4: verslag. wedstrij dloider 

Geen·· kampi6erien;wel redding van Caissa 1 op het nippertje;Caissa 2 een goede midden
moter in de ovti'rgangsklasse'; redding van Caissa 3· op het nippertj 8, Een clubcompetitie, 
die spannetid VJas en waarin Sewrajsingh de erepalm veroverde. Een nieuwe snelschaakkam
pioen: Arp ! 

Het verder noemen va ·n namen is overbodig. In onze clubbladen hebben we regelmatig 
verslag gedaan van de verrichtingen.Er Wareri ups en downs · in de_ bondscompeititie 

De clubcompetitie is uitvoe_rig besproken in het blad van juni.· In dit nummer wordt° 
het competitiereglement weeiin zijn geheel· opgenomen, Neem hot s.v.p. goed door;het 
kennen van de regels kan pt.in·tenverlies voorkomen'. 

1'\llemaal klaar voor ·het nieuW"S· ·i,"d�nters·e:Lztien·? Vte moeten ·4 tient·allen bemannen! 
DG clubcompetitio start op 11 septe'rnber,'terwijl de · bands.competitie wel weer begin ok
tober begint, De eerste klap iS een daalder· waard! 

• 



BU aqendapunt 5 (financieel verslag 72/73 

Kassaldo 66, 01 

Girosaldo 332, 61 
Saldo feest pot 3, 67 
contrib. ontv. 2051, 10 
contrib. ontv.(achterstl 377,50 
opbrengst oude. klokken 68,--
verhuur klokken 25,--

2923' 29 

Bjj agenda.punt 6 (begroting 73/74 

contributie 
tekort 

2;:1DD.�··� 
255�·�·-. 

f. 3155,.-

.!l..anteke;2'i.ng bij de be_grotfog: (I) 

HA LANS 

Z[3alhuur 
contrib, SGA 
maandblad 
nieuwe klokken/borden 
onkosten( prijzen, koffie 

etc.) 

bondscontributie 
zaal!iuur 
clubblad 
diversen o.a. pr�z�n 

Het bestuur,invergadering bijeen op 27 aug. heslopt het volgende: 

f 780,--
f 1216,20 
f 276,95 
f 152' 25 

f 405,49 

f 1500,
f 1030,
f 325.
f 300,-

f 3155,-

�. de ledenverç3dering voor te stellen extra ruimte te huren voor de periode van 
1 oktober •. 1 april ( een half jaar dus) 

b.. de· ledenvergadering voor te stellen· de contributie te ·hrengen op f 5,- per maand 
(voor stt:derenden f 2, 50) ;weekcontributie wordt niet meer ge!n.d; de verhoging 
bedraagt voor de leden ongeveer f 0,65 .12.êr maand. 

het begrot<> tekort van f 255.-- behoeft niemand te verontrusten;het kan ruimschoots 
gedekt worden uit de nog achterstallige contributie; . 
het bestuur wijst de leden er nog eens op,dat de contributie geen haal-schuld,maar 
een brengschuld; m,a,w, de penningmeester is geen loopjongen;het bestuur zal u 
over de achterstand in de contributiebetaling,die eerder toe- dan �fne emt,in een 
apart memorandum ber.i cht-:-.;ri.., 

LEES SVP DE TOEL.ICHTrnsrn ::'!J DE A�rnrA r,��\vKEURIG,ZODAT u GEINFORMEERD BENT 

Bes tuursmededel i ngen: 
===================� 

Bedankt:· Arp (zoekt hd i-:oc;r<s:J(?) '.-i,i 1fo"oerg"e::fsmeer) - Oudkerk (verhuisd naar 
A2.kma200) - �·1sc2''�<.: (1<"gcns 

'
stc1r:iu ·- les op di)1sdag) - Freid ( te grote 

afstand·- 51.o·�crva2�t) - Sc�mit� (geen zin meer) 
Nieuwe leden: de La'!ga - Bartm:.� - (zijn al :.ngebu:-ge:rd) 

ÜJk hier ol"dsr dit hoofd nog eens de· op'"ekking ter jaarvergadering te komen, 
Onze vergRdBringe� plegen 50 minuten te vragen� 

Onze vri•nd van Oostveen ligt in het VU-ziekenhuis � hoge koorts,die niet wilde 
zakken - toestand nu ie·ts beter - koorts is gezakt, maar niet geheel weg - hij is 
zeer vermoeid - de artsen tasten na . .  5 weken onderzoek nog steeds in het duister 
naar de oorzaak - we 1-Jer.sen hem veel sterkte eri een sp()edige algehele beterschap! 



Competitiereglement voor de clubcompetitie 1973-1974 
==================================================== 

1 • IÎ�n· het begin van de competitie wordt een rangorde· opgemaakt, die afgeleid is Van 
de. ·eindstand van de vorige cdmpetitie. 

z. Elke speler krijgt wekelljks een waardecijfer toegekend·, dat afhankelijk is van de 
plaats op de ladder, 

3, De in_deling op dE.J spe1:1'1aván:den geschiedt om 8, 10 uur precies;wie later komt kan 
dir� avond niet voor ·aé· competitie spelen. VJie tevoren waarschuwt,dat hij later komt, 
wordt w�l ingedeeld, 

4, ·lederë · speler speelt tegen de in de nabijheid staande aanwezige speler, 
5, Tw���d�zelfdn spelers spelen maximaal drie keer tegen .elkaar. 
6. Bij de eersto ontmoeting wordt er om de kleur geloot, bij de 2e ontmoeting \fürdt van 

kleur gewisseld;bij de 3e ontmoeting wordt er opnieuw geloot.De vJ,l, houdt bij welke 
tegernstanders een spel('lr had en welke kleur hij/zij daarbij voerde. 

7, BÜ'�ei1 overwinning verkrijgt men het waardecjjfer'"van de tegenstander aan punten,bij 
r����� 'de .helft daarvan en bijverlies 0 punten. 

8, EiKe Week wordt een nieuwe rangorde opgemaakt,waarin de resultaten van de vorige 
rOiidB ver�erkt zijn. 

9, Wor�Î:-· ë�;;: partij afgebroken, dan krijg en beide spelers 
cijfer

. 
aan punten. De partij wordt hervat, zodra b·eide 

1/3 deel van hen eigen waarde
spelers op een clubavond pre-

sent zijn. Komen beide spelers in de loop van de week tot een beslissing,dan moet 
het resultaat uiterl�k maandag aan de w.l. worden meegedeeld. 

10, Bij verhindering,g"meld aan de w.1.. v66r tlinsdag half 8 verkrijgt men 1/3 van zijn 
eigen waardècijfei- nan punten;·wie zonder bedcht weg blijft krijgt 0 punten. 

11, Js het .aantal spelers oneven,dan krijgt deg
.
ene, die niet speelt 2/3 van zijn eigen 

WaardB-è!)_fêr a,�ri- ·pu.Dt;_e�; 6�n- .sp_ei8r kan sleChts tweemaal voor deze vergoeding in 
aatimeiki;-;g kome;-;.-Eenzolfde vergoeding krijgt hij,wiens tegenstander in een bonds
wedstrijd niet opkomt. 

12. lüou•m spelers kunnen onmiddellijk worden ingedeeld;,ze krijgen 1/3 van het hoogste 
+ he.t langste aantal punten in de weekrangorde,Het· bestuur heeft het recht sterke 

r; sp8lers ho,9er i:n te d"ei�n. 
13, Speelt iemand in één w.eek. twee partijen (biJ een bondswedstrijd kan ook op een andere 

avbnd g_e,Îp.lield moeten .worden) dan tellen beide resultaten. Alle spelers, die in die w 

. w.eek niet· t.wee maal spelen krijgen als compensatie 1 /3 deel 'van hun eigen waarde
cijfér - extX.El. 

14. Speeltempo: clubcomp: 35 zetten in 17 
bondscomp:40 1, 1, 11-

15. PuntcnVergoedirfg bondswedstrijden: 
1e tiental: 1c bord:'11D pnt, 

2e bord: 109 pnt. 
etc. 

2è tiental: 1e bord� 100 pnt. 
28 , , • 99 pnt. 

Gtc. 

uur,daarna 20 
uur, '' 20 

3e tiental: 

4e tiental: 

zetten per uur. 
, , per uur. 

1 e bord: 90 pnt. 
2e bord: 89 " 

etc. 
1 G bord: BO pnt. • 
2e bord: 79 ' , 

etc. 

16. Hot bestuur kan spelers,die _om bepaalde redenen veel moeten verzui�en,vastzetten 
op oen bepaalde plaats in de rangorde, 

17. In de rangorde blijven do 9o en 1De plaats onbezet voor b0zondere devallen. Zijn er 
geen bUzondere gEvallen, dan- schuiven al-18, spelers two_e plaat.sen ·op-. 

18. In gevallen,waarin niet voorzien is,beslist het bestuur. 

x-x-x·-x-x-x 
telefoonnummer w. l. 35. 71. 78 (nooit bellen tussen 6 en 7 uur) 


