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Het augustusnummer is voornamelijk een vergadernummer. U_vindt de §genda en de ver� 
slegen, Neem· allss door,���at we ter vergadering vlot zaken kunnen doen. �en belangrijk 
punt is b.v. de verkiezinq van een nieuwe voorzitter. De huidige voorzitter van Steden 
zal binnen afzienbare tijd ,0eihuizen naar het oosten van het land. 

- .. . �-

u vindt in dit nummer een overzicht van de prestaties in het vorige s elz�en.; Ook 't 
competitiereglement is opgenomen,zodat iedereen we�t waar hij aan toe is. 

In· de zoinermaà nd s_il-rnochten-we-rëgëlrrfErtig-tuss·an-de �D----Sn30-i!Jl8elnemers begroeten, 
die deelnamen aan de zomercompetitie. Winnaar in de zomercompetitie werd Barendregt, 
die alle ·speelav�n�e� present was ( 9 x) en alle partijen won ! .. 

. 

. . 

We Wèt�ri'nog ni�t p�e�i�s wat er verder in dit numm�r te _vinden js. We zit�en ruim 
in de ·kopÛ,maar w.l.l.1en to.ch binnen de 8 pagina's blijven i. v. 'm·� d.e p_orti".'"kosten'. 

Li:::hebt,"mèt on'� ; wa,a_rschÛ nlijk de schandelijke vertoning op .dè Philippijnen .:uit: de dog
bladen bijgehouden. lie hebben vroeger. al 'eens geschreven: Je zqu je haast "schçimen scha-

:·ker t's.zij�! 
· ·  ·· 
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· · · 
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·. :. · · .  
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Bestuursmededelingen: 
• • • • ·•1 

Sedert de v�rige opgave ( 1 april) mochten we als lid noter�n: 
------

-- -
-

---- -H,Wijchgel .'- H. J. Kemp 

. ·'··. 
E. 

bedankt: A-. Nusink - wil naar een club met veel sterkere spelers -.-j.amr:ner ! · "._"":.". 
O.Jansen van Galen - vertrekt begin peptember voorlopig "n.a.a .. :c .de"IJ·�S/A.� jammer, maar zijn werk eist studie in de �ieuwe'Wereld! 

Uit de kül!'a:tnt knipten we de oV:erlijciensadve·rtentie van de heer L.C.5erlijn,die tot 
1973 penningmeester van Caissa was. Hij was �ehandicapt,ieed in e en ���BtoeL en we±d 
trouw door zijn vröuw elke avond naar het clublokaal gebra�ht� Hij werd 72.jaar en 

. is op 2 augustus begraven op Zorgvlied. 
-----

----
--------
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JAARVERGADERING 
AGENDA voor de jaarvergadering te Houden op dinsdag 5 september 1978 om 8.iD uur 

1 • opening door voorzitter van-steden 
2\. notulen vorige vergadering ' : ." 

3. ingekomen stukken 
4. jaarverslag secretaris 
Sii jaarverslag wedstrijdleider - Sb. versläg jèugdkommissie (mondeling) 
6. finacieel overzicht 1977/78 
7. begroting 1978/79 
8. benoeming kaskommissie· 
9. bestuursverkiezing - aftredend: voorzitter H.F.v.Steden 

F.G.Oranje 
(niet herkiesbaar) 
(herkiesbaar) 

het bestuur stelt kandidaat voor de functie van voorzit�er: A.K�op 
leden,die andere kandidaten willen stellen1kunnen dat doen tot uiterlijk 
zaterdag 2 september 

10. prijsuitreiking 
11. bondscompetitie o.a. aantal teams 
1 2. 
13. 
14. 
1 s. 

s.g.a.-cup: voorstel ins�hrijv_,en met een viertal 
clubcompeti tie: voorstel zelfde -systeBm -· -
rondvraag 
sluiting leden,die voor�tellen willen indienen,moeten dat uiterlijk zaterdag 

2 september doen. 

Neem thuis de moeite alles door te nemen-toon uw belangstelling door· pTesent te zijn 

Z?.rnbgelijk spelen we na de vergadering 

aqendapunt 4 
Het seizoen werd begonnen met 81 seniorleden· en 16 jeugdleden,waarrnee we voor het 
�erst boven de honderd leden kwarnen,ornpat reeds. in de loop vansepternber het aantal 
senioren steeg tot 86. We eindigden het.seizoen met 80 seniorleden en 13 jeugdleden. 
't Is jammer1d�f er bij de jeugd een ten�ens bestaat om zo eind mei te bedanken om d8n 
in se�tember terug te ko�e�. Dat scheelt 3 �aanden contributie,maar een d�rgelijke toB
stand moesten we eigenlijk niet hebben. Uiteindelijk moeten we de bo�dscontr�butie voor 
een heef jaar betalen. De je�gdkommissie moet hierover maar eens nadenken. 
We gebruikten weer enkele malen dubbele ruimte, omdat er twee bondswedstrijd_en tegel)j k 
gespeeld moesten worden. De bondsvergaderingen werden weer bijgewoond door de voorzitter 
+ 1 bestuurslid. Van het bondsbureau van de KNSB ontvingen we maan��lijks een compu�er
afschrift van het ledenbestand. 
Ook nu weer een woo�& van dank aan de familie v.d.Vlis,die zorgde voor de vloeibare 
versiering van de clubavonden. 
Tenslotte een woord van dank aan het adres van de jeugdkommissie • .  Er werd met veel en
thousiasme gewerkt. 

agendap'unt Sa 
clubcompetitie: de nieuwe kampioen heet Ruud Roos. Dat werd pas beslist in de laatste 
rond1e van de 36 "ronden durend.e \/\(_inter-club-competitie. De stijdlust was goed. Het maxi
mum .aantal senîoren op é�n 'avond was 66. Dok dït se.izoen gingen e:r weer veel punten 
verloren dooi onaan�ekondigd verzuimen. 
bondscompetitie: C1 eindigde vorig jaar o� een gedeelde 1e plaats en degradeert met 
bijna hetzelfde team in dit seizoen. Ook C2 moest afhaken na een be.slissïhgswedstrijd 
tegen DCG 1. Nieuwendam werd kampioen en promoveerde middels promotiewedstrijden naar 
de KNSB. C3,C4 en CS eindigden in de middenmoot,de §§n wat hoger dan de ander. Een 
niet zo best seizoen in bondsverband,maar • • •  we komen terug! 
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opt·reden naar buiten: in de wedstrijden om de sga-cup werden we in de· 4e ronde uit!e
schakeld doo��l��vier/VAS (1-3) In het·SGA-paas-snelschaaktournooi slee�te ons Vijftal 
de eerste prijS' in de wacht. Een tweede trofee! o·P'l!:indelijk niveau in Beverwijk liet . 
Caissa het afweten. Het team verscheen .niet (door allerlei rïare omstandigheden). Een 
slechte beurtt In het Klaas Oomstournooi voor bestuursleden �peelden van Steden en 
Broé�sen mee;�et resultaat was behoorlijk,maar niet voldoend� voor een prijs. In het 
IBM-tournooi ··was Caissa b'ehoorHjk vertegenwoordigd. 
zomercompetitie: gemiddeld aantal deélnemers 3D;toch een leuk aantal. Winnaar werd 

aqenda.eunt 2: 
notûien v'orige 'L§rgadering (30. 8. 7�) aanwezig 3 8  lël>ilen-·+ 1 gast(adsp.lid). De voorzit
ter opends--�-de·:ver.ga.dering. -MaJ'l".met .h.et .. memoreren van het kampioenschap van _C5 en C6 en 
de gede"!lde îe plaats van C1. C1 ging "na éle beslissingswedstrijd ten onder te"gen T.l\L 1. 
Nam��s de veieniging dankte de voorzitter de fam. v.d.Vlis voor de goede zorgen. Met 
een kleine wijziging werden de notulen van de vorige vergadering goedgekeurd. 
Ingekomen stukken: de damesleden vragen wedstrijden tegen de dames van andEJre clubs · en 
de jéugdkommi�si� i.o. doet voorstellen. De voorgestelde statuten en het huishoudelUk 
reglém���-werden na een diskussie over het woo�tj �oç�pçratisch en het aanbrengen van. 
en�el6 ki�ine wijzigingen goedgekeurd. 
De damesleden vragen of �et mogelijk is,dat er vanuit onze vereniging een damoscupwed

,strijc;J wordt georgani"�ëë'ici,är1a.�oog äari de. sga-cupïhet bestuur antwoordt,dat het misschien 
wel �ogelijk is,maar dat het wellicht beter is,dat_de SGA é�n en ander organiseert, We 
zullen bij de SGA informeren. - Na een soms wat g�9ve diskussie!wèarin d�idelijk naar 

, voren kwam, dat de jeugdkommissie ondoordacht,belachelijk,grotesk en grof te .werk is ge
ga�n,wérd' het voorstel om een jeugdafdeiing te stichten met alg�mene st�mm�n aangenomen. 
Op. c:!e jaE?rverslagen van secretaris en wedstrijdl_q�dt?:r;' _kwamen geen aanmerkingen. Bij het 
financieel overzicht werd d§ vraag .. ge�t�ld,�aarom de post-contributie SGA zo hoog was. 
De penningmeesteresse antwëior'ddë ;·aat'· ·i_ ·�"'-· fü:it verl9c;ig H· jaar SGA-contri9utie. was, opge
men • .  De begroting 77/78 werd,incl�sief de begroti�g-jeugdafdeling goe�gekeu�d� Als 
nie�� lid van de kaskommissie werd_naast het zittende lid de Vreeze Kappelhof gekozen. 
Voo.r, do bestuursverkiezing ware� �een tegenkandidaten gesteld, zodat mevr. Hogenboom , 1 

(peD�·) en de heren Broersen (lid) en -Eijgenbrood (secr/w.l.) bij acclamatie werden her
kozei:i. 
Kampioen Broersen kreeg de beke� �de 1e prijs uitgereikt;Nusink A.kreeg de 2e prijs en 
Roos do 3e. Zeven kreeg de zomerprijs�hij werd laatste en dat betekende "winnen". Eoren
dreg� kreeg de 2e prijs. Gemoreerd werd nog de 3e plaats van Nusink A. in het SGA-kam
pioef.i"schiápwelke mededeling met app;t.aus werd begr�9��·• 
Het·voótst�l om met 5 tientallen in te schrijven voor·ds·bondscompetitie werd aangeno
men. Dok het voortsel ,om met ee.n 4-:tal voor de sga-cup in te schrijven ondervond gGen 
tegen�tand • .  Het reglemen� voor de c�ubcompetitie werd met een kleine aanvulling gcied-
gekeurd. · ' . . . 

' Rondvraag: Nusink A. wil om 8 uur beginn�� �n 40. zetten p�r 1f uur spelen.; aangezien du 
praktijk uitwijst,dat om 8 uur beginnen. een onhaalbare zaak is,werd dit voorstei ni�t 
overgenomen • .  §.e..si.i::i����Q.9_: na een korte diskussie in beraad g�h'óuden -er· zou gewacht wor
den tot de adspirant-sponsor met konkrete voorstellen zou komen. Van der Vliet: is een 
archivaris (Deken) wel n�dig? Jo, omdat. de oudere leden dit wel leuk vinden eri do j o_nger;:rn 
kurinen lezen wat.er in de beginjaren is gebeurd. Cornelissen H. vraagt of het uit�pelon 
van afgebroken partijen bete± geregeld kan worden. Dit is vaak moeilijk als iemand niet 
om half B kan kbm�n,maa�vocrst�llb� worden gaarne tegemoet gezien. 
Niets. meor aan de o;;de :Zfjnde slui� de voorzitter de vergadering. 

" 
J.Broersen - notulist 



1, ·' 

agendapunt 6 
• • '.i 

kontributies 
id. jeugd 

verhtJur klokken 
rente 
bij dragen 

kontributies 
meer uitgegeven dan 

'ontvangen 

kas 
gi·ro 

beg r. 
5850.-

600.-

nog te ontv. contrib. 
vooruit bst. contrib. 5GA 

contrib. sen. 
contrib. adsp. 

werk el. 
5982,25 

411.:.. 
35.-
15,29 
51 '1 0 

648 8,64 

405. -

'271 , 63 

--676;63-- --------

622,0'8 
1056,69 

588 • ..., 
858,34 

___ ..._ ____ _ 

3125,11 

5400. -
540. -

Jaarrekening 1977-1978 

zaalhuur 
prijzen 
kontributie 5GA 
maandblad 
aanschaf materiaal 

· porti secr/penn. 
jeugdschaak 
diversen 
meer ontvangen dan 

uitgegeven 

beg r. 
1160.-

400.-
2500. -

475.-
200.-
175. -· 

660.-
280.-

werkel. 
11 20. -

419,45 
2605,50 

414,50 
18. -

15_0,45 
676,63 
171 "20 

912,91 
6488,64 

Jaarrekeninq jeugdschaak 1977-1978 
zaalhuur 200. -
contributie 5GA 200. -
aanschaf materiaal 550. -
studiemateriaal 
porti 
examens 

balans ultimo auq. 1978 
vooruit ontv. contrib. 
saldo 

.beqroting 1978-1979 
huur 
maandblad 
kontrib. 5GA 
prijzen e.d. 
porti 
aanschaf materiaal 
jeugdschaak 
aktivi teiten 
onvoorzien 

.. 350 • ..;. 

220. -
151 • -

18,1 8 
170.-

69 ,45 
48.

--676�63 

140,50 
2984,61 

3125,11 

1120.-
475.-:;-

2650.-
500.-
17�. -
1 OQ. -

500. -
225.-
195.-

--5940-:-:-

Op voorstel van de penningmeest-eressia: heeft het bestuur besloten u voor tG stc.;t.len 
de contributie voor het komend verenigingsjaar vast te stellen op f 6. - per maand; 
dat betekent dus e en contributieverlaging!!! 

Mijmerij 
Die twee om het kampioenschap strijdende 
mogen hun eincls�el wel eens leren; 
eerst geeft Broerse� in betere stand 
zijn stellingvociideel uit de hand 
en Roos,met een zekere remise 
weet dan toch nog te verliezen 

J.5tarreveld 

heren 

Maar Broer�en verliest daarop van Leijen 
zo kan Ruud Roos zich toch verblij-en 
en is hij dan club-kampuoen; 
maar 't eerst dat-ie zou moeten doen: 
aanschf van Awerbachs boek, geheten: 
"Wat iedere schaker van het eindspel moet 

weten" 
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Llt JJ) In deze krant staan a.:),.le mededeling�n voor de jaarve:irgaderi�g 

van onze clüb.". Die vergaderinç( öëglnt OIJl 1 o' over' B. Mag jo van 
thuis de vergadoring bijwonen�d�n·v��wachten we juiiia. J�'m�et er wel op r eke�en;dat 
die vergoder{ng tot onge�e�r 10 �ur duur�. �oei je �erd�r. thuis zijn;dan kun je een 
deol van d6 vergadering meemakenw Je hoort dan wat we alle�aél als clwb d�en. Misschien 
heb �e zelf ook iets �pte �erken��ie weet! 

Op 12 septem�er ga�n.we van .start mot de nieuwe competitie. Maar we g3én bovendien 
dit j.::iar met twee vUftallen spelen �n 1810.jeugdcompetitfe van de SGA. Daar krijgen jul
lie nog meer over te horen als ·het zover·is • .  · 

_Op.de vergadering .worden ook de·prijz�� uitg�reikt en wel voor de winnaar van de 
bompetitie en.voor.hçn,die hun koningsdiploma hebben gehaald. 

·EINSTAND ;· 
1. Steven Droog ' 360 . ;7 . · Peter Bal:jé 195 ., .. 
2 .• Theo de Haan 316" B .  Bas Grooteman 1 81 
3. Peter Vqn Treuren· 25?. 9� Kenneth Rij sdij k 149 
4. John van Gull.k 249. 1 o. Raymo.rid v.d. Mark 123 
5 

.• 
Edward Martin ·237 11. René Mor.:î. tz ... 11 6 

v�Br?khovEJn 
;·•· 

Elga;r 6� Anthony 297 12�: v. d.Zwaag 1. 1 0 

B er:t Gr5ber kon niEJt de in de etand-worden opgenomen,o�dat hij nog ·te weinig. heo�t �e
spcrnJ,d. 

Ter vergadering�·····� 

----------------. ' 

zal e�n voorstel wörden behandeld over een. andere opzet in . . de indeling van 
het spelen .in de bondscompeti:ti�. Norf'flaal is,dat,.,_li)!e onder elke gröep van 10 spelDrs· 
e en stroep trekken. Nu· is er bij enkEJle mensen het verlangen g ekomen,om \(llat meer 'Jän 
t e�mbinding_te d9en. Met e�ig� j�louzie ze ge��ken naar het oude C3. Het was-een �echt 
team. Voo:i;::de 7 0,speJ,.ers.(10 x 7 .. wedstrijden) waren slechts 5 inv::illers nodig. 

·.Jl:bar ook . .. de 'vri:lag: Moeten we lrnn speler,die·wedstrijd na wedstrijd sleohte rosl!llta·
t en bcekt,niet tijdi� vervangen? .Moot je als invaller dan-de beste speler w�gplukken 
uit het_.daaropvolgonde lagere team� ODk niet zo leuk. 1 • 

'On\'koiBt te gGan • • •  het voo1·stel luidt: Zet niet om de 10,maar om de 11 spcüe;s 'n 
�t��ep. Elk team heeft dan de beschikking over 11 spelers. Opgest�ld worden de. spelers, 
die de bi::ste prestaties loveren� Eén en ander · betekent· wel 7dat · e�- mees·t:al·- é�n -'�peler 

·n�b��sp�elt. Hij zou na het begin n�ar huis kunDen gaan,maar als dEJ teafugeest go�d is, 
zal hij blijven en al rondgaand wat aantekeningen maken 6f voor de teamleider 6f voo� 
e en clubkrantv�rslagje. 

In hot voorstel is ook verwer;kt bet verlangen, dat. niet meer de. w. l.;-de ops·telling 
van het team maakt,m:iar dat .de teamleider 11 namen aangereikt krijgt,waa±u:Lt· hij in over-
leg met de spelers'het toam'c;ipstelt. :.• . 

Dat Knop de indiener van dit voorstel is en dat hij door het bestuur kandidaat ge
stold is voor de voorzitterszetel heeft weinig of niets met elkaar ie ma�en�· 
l . • . . 

Het·is met dit voorstel als met vele andere zàken: de opzet isleuk,maar alles 
st.:mt en vçi.lt met de i .. nzet· van de leden. 

P�i�s er aiiemaal m3�r e�ns �vo�. W� verwa�hten in de ver�adering a.s. dinsdag 'n 
fikse discussie. 

De w. l. heeft in de bestuursvergadering'.gezegd: je kunt eigenlijk pés oen oordeel 
geven als je het eens oen seizoen probeert. 
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"WLJ" in hot I. B.M.Töernooi 
--- -----------�--------�--

� Kon ik vorig jaar enthousiast schrijven over dit toernooi,het is alsof ze het stukje in 
. I· . . • - ' 

ohs clubblad gelezen hebben�. �nu w�s alles anders. Geen apart damesgro�pen meer,zodat 
mw. Starreveld0ziEh niet kbn m�t�n·�ef �e·�a�estop,zo�l� belooftj was. Geen tienkampen 
met' de gciede sociale cont,a�ts r : �n ee� stérk'wedij\/e�e.�erti;ent,maar 7 ronden Zwitsers �n 
groepen tot 24 spelers,w�è�0�n.je er fuaar· 1n p�ar 'r beetje leerde kennen. Geen duide
lijke standendiagrammen,maar1lijsieh in onbegrijpelijkc��puier-prie�elschrift,waarvoor 
tien�tallenspeler$ zich rijendik s�onden te v�rdring�n om er uit wijs .te worderi. Dit 
systeem•is nauwkeuri� vogi de onderste en de bbvemst� plaats,maar zeer onnauwkeurig 
voor de grote mi9dengroep van _2+ - 4t punt. In z•'n .grof systeem zouden ml deze spelers 
gelijkelijk gewaardeerd moeten worden i. p.y.de 3-punters te laten·degraderen en do 
4-punters met een prijs te laten promoveren. Nu is het een soort loterij geworden. Geen 
hokkesluiter zal nog ooit do koploper verslaan. Veel korte remise-partijtjes. Die mensen 
g9an door de zaal lop�n :Öaardoór veel onrust. Daardoor ook veei blunde�partijtjes. Veel 
w�gblvers en vael behoudend schaak. · Slecht voor de sport. Leuk voor de prijzenjagers. 
vele deelnemers gebruikt�n·het 

.
woord· "bende". 

De Leeuws in de sterke D-gro�p·degr�deert met 2+ pnt • •  P.Deken tevreden met 3l punt. 
Oranje degradeert met 2 P,Ünt�n (jeugd leiden én· zelf spelen is te moeilijk). Van Riessen 
veel te hoog ingedeeld;verriehHe het onmogelijke. De omstandigheden waren ongetwijfeld 
in zijn voordeel,maar een start van @·x 1 ,toen 3 x 0 en toch dat éne laatste punt pak
ken met promotie en f 20. �  prijzengeld;geweldig! Deken w�,die f 25. - moest lennen om 
mee te kunnen doen,h�alde drie dubbel zijn gold terug. Iets te laag ingedeeld pakte hij 
6 punten,promovoerde 2 klassen �n won f BO. - Neidig hield zich kranig op 3f punt. 
Mw. Starreveld met verdienstelijk 4 punten± f 20. - en promotie. Edwin Martin haalde bij 
de jeugd 2+ uit 11. 

Volegnd jaar· wordt het gezellig met de Leeuwe,Deken P. ,v·.Riess.en,Deken W. en mis
schien nog enkele spelers,die dan wel_ inschrijven,sarnen in de E-grcep. 

Partij van geweldenaar van Riessen togen NN. Het .ui toepteken geeft. aan ,.waar zwart 
lijnen opent,waar wit heel ialert gebruik van maakt ( c-e-f-lijn) 
1. e4 - c5 2. Pf3 - d6 3. d4 - cxd4 4. Pd4 - Pf6 5 •. Pc3 - a6 6. f4 - Pc6 
7. Le3 - e6 B. Le2 - Le7 9. 0-0 - Dc7 10. Lf3 - e5 11. Pe2 - Ld7 12. Pg3 - ef4 ! 
13. Lf4. - Pe5 14. Kh1 - Pf3 ! 15. Df3 - Lg4 16. Df2 - Dc5 ! 17. Le3-Dc6 1B."Pd5-Le6 
19. c4 ! -Pg4 20. De2 - Pe3 21. De3··_ Ld5 22. ed5 - Dd7 230 Tae1 - g6 ! 
24. TeZ - TcB 25. Tfe1 - Tc7 26. Dg5 en zwart geeft op. P .Deken • 

Simultaan Sosonko in HEEMSKERK 

Onze penningmeesteresse SRGeldc op 22 juli in een simult3anwodstrijd tegen Sosonko. 
Ze kreeg Llen verdienstelijke remise. Keurig! 
1. d4 - d5 2. c4 - e6 3. g3 - Pf6 4. Lg2 - Pc6 5. Pf3 - Lb4+ �. Ld2 - dxc4 
7� 0-0 ; o-q B. Lg5 - h6 .9. Lxf6 - Dxf6 10. e4 - e5 11 • .  d5 - Pd4 12. Pfd2 - b5 
13. a4 - Lc5 14. axb5 - Ld7 15. Pxc4 - Lxb5 16. Pbd2 - TabB 17. Kh1 - Ld7 
1 B. f4 - exf4 19. gxf4 - Dh4 20. De1 - Dxe1 21, Taxe1 - Tb4 22. Tec1 - Lb5 remise. 

Allerlei 

In 1951 kreeg onze vereniging de n3àm Caissa,met 'n i. Deze n�am kwam van de sch�ak
godin Caïssa,in 1763 bedacht door de Engelsman Sir �lilliam Jones. Letwel,Caïsse met ï. 
Beide vormen kom je in de Engelse,Duitse en.Nederlandse literatuur tegen. Ik heb W3t 
moeite met het wijzigen van de schrijfwijze van een eigennaam,wat de reden daartoe ook 
wezen mag aldus P. Deken 

De grote "van Dale0 schrijft Caïssa (red�) 
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Competitiereglement voor de clubcompetitie 1978-1979 
==================================================== 

1. aan het begin van de competitie wordt een rango�de opgemaakt,die afg��eid is van 
de eindstand van de vo�ige clubcompetitie; 

2. el�.e sp.ele_r, _kr�j.9t. we'k_e��j�s eeri waardecijfer toegekend,dat afhan'kelijk · is van de 
plaats op de li3dder;, , 

3. de indeling op de speelavonden geschiedt om s. 10. üur precies;wie latér komt �an 
diEi: avond n:iet ·voc;ir de competitie spelen, tenzij· hij zijn later komen tevoren aankondigt; 

4� iedere.speler speelt tegen d& in �e nabijheid op de ladder staande aanwezi�e speler; 
5. twee dezelfdé speJ.ers spelen maximaa-1 drie kee·r tegen elkaar; 
6. bi,j de eerste ontmoeting wordt om de kleur ,geloot,b�j' de tweede· ontmoeting ·wordt· er 

·•van kleu� gewisseld,bij de d�rde ontmoeting wordt opnieuw geloot;·de w.l. houdt bij 
"'!e1ke tegenstanders een speler had en we.lke kle'ur hij daarbij VÓ8rde; 

7 •· bij een. o'v·erwinning verkrijgt men het �-vaard.ecijfer van de tegenstander aan punten, bij 
remise de helft daar0an en bij verlies 0 punten;· 

B. elke week wordt een ni euw� nangorde opgemaakt,waarin de resultaten va�-de vorigo · 
ronde verwerkt zijn; 

9. wordt een partij afgebroken dan kr�jgen beide spelers 1 /3 van hun eigen waard8cijfer 
a·an punten; de pa .rtij. wo-rdt hervat op de op de envelop vermelde datum ;,komen de spe
le.rs 'in de loop van de week tot een beslissing dari moet het resultaat uiterlijk 
maandag aan de w.l. bekend gemaakt worden; · · 

10. bij verhindering present te zijn,gemeld aan de w.I. krijgt men 1/3 van h8t eigen W�9rde
cijfer aan punten;wie zonder bericht wegblijft krijgt 0 punten; 

11. is het aantal spelers oneven, dan krijg't degene die niet speelt 2/3 van zijn eigen 
waardecijfer aan ·punten; één speler kan slechts h11e e  maal voor d{e verg.Óeding in 
aanmerking kómen;aenzelfde vergoeding krijgt hij,wiens 'tegenstander in een bondsw�d-
strijd. niet opkomt; ·, 

12. nieuwe spei ers kunnen onmiddellijk worden ingedeeld;ze krijgen 1/3 van het hoogste+ 
het laagste aantal punten in d� weekrangorde;het bestuur heeft het recht een ster
ke speler hoger in te delen; 

13. speelt iemand in één week twee partijen. (in een bondswedstrijd kan ook op een andere· 
avond gespeeld moeten worden}dan tellen beide resultaten; alle spelers,die die week 
niet tweemaal spelen, krijgén als compensatie 1/3 van hun eigen waardecijfer extra; 

14. als in een bondswedstrijd een speler afbreekt en daarna blijkt, dat ,zijn kansen op re
mise of winst gering zijn,maar tevens blijkt dat de partij doorslaggevend is voor de 
uitslag van de wedstrijd,kan hem,als de teamleider hem opdraagt door te spelen,bij 
vorlies een "remise aan punten" gogeven worden;aan een speler,die remise in handGn 
heeft,maar in opdracht van zijn teamleider moet·doorspelen,kan bij verlies ook oen 

"remise aan punten" gegeven worden; 
15. het bestuur kon spelars,die om bepaalde redenen veel moeten verzuimen,vastzetten 

op een bepaalde pla��s _in de �a�Qorde; . 
16. in de rangorde blijven de 9e en 10e plaats onbezet voor bijzondere gevallen;zijn die 

er niet,dan schuiven alle spelers twoe plaatsen op; 
17. speeltempo: clubcomp. 35 zett�n in 1t uur,daarna 20 zetten por uur; 

bondscomp. 40 zetten in 1f uur,d�arna 20 zetten per uur; 
18. puntenvergoeding bondswedstrijden: 

overg. kl. 1e bord 130 p. 1e klasse: 1e bord 120 p. 2e kl. 1e bord 110 p. 
2e bord 129 p. 2e bord 119 p. 2e  bord 109· p.-

onz. enz. 
19. hij zij ; hem= haar ; spe+er speelster ; zijn= haar 
20. in gevallen,waarin niet is voorzien,beslist het bestuur. 

O-x-0-x-� 

enz •. 
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������: 22 aug. Bs ronde zomercomp. 
29 aug. 9e ronde 1, 

ü-b�nt-t�ëh-5IT-m�t-ü�-ë�nt�I5ütI�=-� 
best.vergadering 

5 sep. jaarvergadering 

betaling? - vlak voor de vergadering 

���!-�_::::�-��g-��::�����-------------· 
12 sep. 1e ronde wintercomp. 

---------------�------�------------� 

hot bestuur heeft besloten de spelers van C1 gelegenheid te geven zich in een klein 
toernooi in te spelen voor de komende bondscompetitie. Er wordt volgens het Zwitsers 
systeem gespeeld op 22 en 29 aug. verder op 12,19 en 26 september. 

mw. Paula p�kon bevond zich in haar vakantie in Moskou. Zo zou proberen d.m.v.vr�ag� 
gcsprekkon en waarneming ons enige indrukken to geven van het 'schaak- en verenigingsi 
leven op niveua vergolijkb::iar met hot onze. Dok het vrije-schaak in het Gorki-park zal 
ze "meenemen". 
---------------�--------------------

Ten tUde van de wedstrUden om het wereldkampioonschap 135/137 adverteerde een sigaren
fabrikant op do voorpagina van het toenmalige bondsblad mot "Dr.Max Euwe sigaren". 
Daarmee was Euwe opgenomen in de rU met illustere riamen: Karel 1,Willem II,dr. M.Euwe, 
Miss Blanch,Elisabeth Bas,Peter 5-tuUvesant en 5chimmelpenninck 

Mowitz vond een leuk probleempje µi� 1941. 
wit: Cortlever zwart:N/N/ 
wit: K h2 Dh7 zwart: Kh4 - Dg4 - pionnen g6 en h5 

DRUKW ERK 
=============== 

aan mW/dhr� • • . . . .  , . . . . . . . . . . . . . . . • • • . • .  , 

wit aanzet en wint! 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 

s.v. CAI5SA 
ir, de Vassystraat 12 
PETTÊN ( NH) 

Amsterdam 


