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Weer een teken van leven! We_h�bbeo_ een vrij lange rusttijd gehad,waarin van alles 
en nog wat gebeurd is. Het bestuur vergaderde op 24 juni om de jaarvergaderin9 voor te 
bereiden. Bij het punt bestuursverkiezing (aftredend was o.a. de wedstrijdleider) " kon
digde deze aan nog een laatste periode -\ic�n 2 jaar te willen aanblijven. 

Nu kun je zo iets wel plannen;maar op 30 j�ni is de w.l. thuis in elkaar gezakt, 
1t lesk mee te vallen maar het yiel helemaal niet mee. Opname in het Centraal Zia�enhuis 
in Alkmaar volgde. _De patoent werd ria een g�ondig onderzoek meegedeeld,dat zijn bloed
huishouding zo abominabel slecht was,dat er onmiddellijk moest worden ingegr��kn.· Infuses 
met de modernste medicijnen, 6 zakjes bloed toegevoeg� (van een donor,die ik niet ken 
en die ik toch dankbaar ben� Enfin,om een lang �erhaal km� te maken: 4 weken ziekenhuis 

· en dan de boodschap: u houdt er een leukemie aan over; · op uw leeftijd" is dat geen ramp; 
we hebben de allernie uwste geneesmiddelen in huis;u zult er chronisch mee mbetenleren 
leveb, Als je nooit ziek� bent geweest,als je niet weet wat een ziekenhuis is,dan is dit 
alles hatuurlijk esn behborlijke dreun. Vooral als er achteraan komt: uw oude en�rgie 
z;ult u nruet mee':t· kunnen geven. U moet zo 1n 70% in uw aktivi tei ten mindereri. . 

Du� uite�ndelijk hst bestuur een brief geschrevenJwa�rin w�rdt meegede�ld, �at de wed-
strydleider zich niet herkiesbaar stelt• 

· 

Dat leidde weer 'tot een eextr.a bestuursvergadering in Petten ;w�arin ·gefracht moest 
wqrdr:in omde onts.tane moeilijkheden het hoofd. te bi.eden. Besloten werd, dat er zowel voor 
'de foterne ·als :·de externe competitie meedere wedstrijdleide:ts benóemd �ullen worden,, 

U hoo'rt er van dp de ·jaarvergadering l 
. 

En ons clu,bbla_d? Als je 70% terug moet in je werk1dan b.'j.ijft �n ·toch nog 3D'fo over. 
Daarom heeft d� (e�)-wedstrijdleider besioten als redakteur .. te blijve� werken. Blijkt 't 
niet te gaanLdan zullen ook hier maatregelen genomen m�eten wo�dem. We zien wel. 

Op zaterdag 10 september wordt de ere�edstrijd gespeeld tussen het aangevuld� SGA
bestuur en Caissa 1. Caissa 1 zal moeilijk in zijn oude samenstelling kLinnen spelen, 
want Beaamont is:voor goed naar Engeland teru� ,terwijl Broersen�naar de USA is vertrq�- . .  1 
ken, HBt zou, leuk zijn als er Caissaledén waren,die die midfi!!dag:. kcmen kijken. 

Op dinsdag 13 �eptember begint weer de grdJte strijd. Dan,_gaat de clubcompetitie van 
start, Van meet af aan: alle hens aan dek! 

r 
j 
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AGENDA voor de jaarvergadering te houden op 6 september 1983 om B.10 uur 
1 opening poor voorzitter Oranje 
2�riot�lg� Vo±i�e v�±�aaerln� (in dit nummer opgenomen) 
3.ingekomeh st�k�en · 

4,jaarverslag secr. (in dit nummer te vinden) 
5.jaarverslag wedstrijdleider (in dit nummer te vinden) 
6.jaarverslag jeugdleider - wordt mondeling gegeven 
7.resultatenrekening 82/83 - in dit nummer opgenomen 
8.begroting 83/84 (ih dit nummer opgenomen) 
9.benoeming kaskommissiè 

10.bestuursverkiezing -aftre@end mw. Hogenboom (herk.) - mw. Deken (herk) -
Eijgenbrood (niet herk.b.) 

- neem de moeite alles door te nemen 

11.prijsuitdeling 
12.bondscompetitie 
13.s.g.o.-cup 
14.clubcompetitiá 
1 5. rondvraag 

- toon belangstelling door, present .te' zijn.-

16. sluiting 
. . 

-----·----------------------------------.,.;, _________________________________ ..... _________ ....... _.�-

BIJ DE. /\GENDA 

�tulen vorige j aarv8rgadering 
Vz. Knop opent om 8.10 - vorige no{ulèn goedgekeurd -·geen ingekom�n stukken -
jaarverslag secr + w.l. zonder op�erkingen goedgekeurd. Oranje geeft mondeling 

verslag o0er het jeugdwerk;hij zegt,dat zijn negatieve opmerking van vorig jaar een 
po�ltieV� uitwe�king heeft gehad.Bert Wichgel,Ma��el Nislen,Han de l'Ecluse en Manoehoe-
toe hebben �an:�en positieve ontwikkeling ��n de jeugdafdeling gewerkt. 

· 

· De financiële zakeri worden goedgeurd zonder bemerkingen. Van Schie blijft. nog een jaar 
in' de' 'kascontrolekommissie. Knop wordt no. 2 ' 

. 

Bestuursvér.kiezing: Vz. Knop treedt af, Oranje wordt vo'orzi�tter en in @e open. pl�ats 
· ·-:�.dt ·goko.zen · Ro.�ald de Vries. 
Prijsu1.treikin9:'.. Er zijn.·1Ö.17 partijen gespeeld dit seizoeh.;eeli gemicldelde opkomst van 
75 ma.n/vrouw. D.skar Ignacia is voor de 4e keer clubkampioen - 2e plaats Robert v. 't Kaûr 
- 3e plaats Jàn Leijen) - snelschaakkampioen werd Sjoerd de Vos -zomeJ;kampio·en werd 
Nol Nusink. 

. · · · 

Bondscomp.:we spe�lden met 7 teams, 5 tientallen en ''eeachttallen. 
v·oà:ç 'de SGA-cup wórdt een team ingeschreven. .. 
Clubcompetitie - zelfde systeem het aantal ronden (28) bleek vo�ig jaar te klein. Wo wa
ren �eider klaar dan de bondscompetitie - voorstel: clubcomp. duurt �ven lang als de 
bondscompetitie. Er zullen · 3 of 4 uitspe�lavonden worden ingelast. 
Rond'L.fP.§..9.:v.Riessen stelt voor de zomercompetitie te veran deren en 2 partijen op �én 
�0ond �e ga�n spelen - van Steden ziet de kwaliteit van de partijen dan behoorlijk zakken. 
Voorzitt�r Oranje vraagt v.Riessen zijn voorstel op papier te zetten. 
Hij sluit hierna de vergadering 

JAARVERSLAG SECBETARIS (bij agendapunt 4) 

We begonnen het seizoen 82/83 met 117 senioren en 25 adspirantlB111.We eindigen met 
119 en 25. Het

.
ledental heeft in het midden van het seizoen boven de 150 gelegen.Maar 

we dachten,dat dit ook netjes was� Het bezoek aan de clubavonden was wel èens een pro
bleem;een enkele maal hadden we meer dan 100 man/vrouw in huis. Maar er was altijd wel 

. een oplossing te vinden. Twee bestuursleden hebben steeds de gedelegeerde11wergaderingen 
bij gewfuond. 
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JAARVERSLAG �vEDSTRIJDLEIDER (agendapunt 5 ) ·. 
\rJe speelden in de bondscompeti tie met 7 · t'eams, ·waarvan er · 2 kampioen werden ;En 1 hoewel de 
j eugdco mmissie· zoÏf-��i-;;�t·-���-overizc'ht · za1 "komen, ook C-1-adsp. werd kampiqen. Gespeeld 
werden 49 weds.trij_dr:;n, waarvan er 29 ·werden gewonnen, 3 gelijk gespeeld en 17 verloren. 
Dat is een a�ore v�n 62% - zeer behoorlijk. Boven alles uit steekt het behaelde kampioen
schap van C1 - kampioen van de SGA� Helaas,de promotiecompetitie verliep dramatisch.Na 
de eerste overwinning waanden we ons al in het Walhalla van de schaakcoryfeeën,maar zie, 
we waren t� weinig professioneel om door t� douwen. Saende en HSG2 waren sterker. Helaa�! 
es kreeg het kampioenschap door stug dooizetten en dooi het falen in de laatste ronde 
van ka��ioen�kandida�t O�sten)Toreri. De andere te�ms beitteh een 3e,4e pf Se plaats. 
De cl�b�ompetitie �erd weer een s�ccies. Er �erden 3� ronden gespeeld en er werden drie 
ui tspee1avqnden ingelast. Het record.::bezoekersaantal kwam op §6n avond op 106 � Kampioen 
voor de Se keer werd Ignacia1 d� �� 11ecl4se werd ·2e �h Peter�ma 3�� 
In de strijd om de SGA�cup oveileefden·we de eeritè ib�dri bp_het nippe;tje (tegen Pega
sus 2-2) ,maar �e 2�-���a�-�a� 0oor.De Amstel (1t��f) 
De SGA nodigde o�é uit om als vertegenw6órd{�er'van -�ie SGA mee t� spele� in de strijd 
o� de KNSB-baker. We lo�tte� Am�t�lveeh �ls te�en�tander (dit jaar gepromoveerd �aar de 
hoofdkiä88ë-i<N5Ë) ·en �.erloren inët t:..3t. 'Geeh schande, als je de namen van de tegenstanders 

.leest, 
Aan �et clubkarnpioensc�a� snelschak�� werd deelgen�men do9r 64 leden. Als kampioen kw�m 
�it jaar-�I�-aë-5�;-��5-��n 't K�art1 • 

Van de zomercompètitie kennen we de kampioen nog niet; Die zal ter vergadering bekend-
gemaakt -wörëiE:iil;------- · · · · · · · · 

BE§.TLIU5VERKI EZI NG (agendapunt 10) : 

Volgens de laatste berichten stelt het bestuur kandidaat voor het bestuur (in de va�a
ture Eijgenbr�od) : Pe�ers�a. Het is d;bedoeii�g,dai Petersma voorzitter wordt, Oranje 
wordt aa� w.l. inter�e competitie,terwijl er

.
nog'. gewerkt wordt aan één of meer w.l� 's 

voor de 8Xternecompetiti�. We zetten dit alles onder voorbehoud neer,op de vergadering 
hoort u wel hoe ééITT en ander definitief wordt. 

x - x x - x - x 

DEZE ZOMER • • •  ,�1983 

x - x - x - x· - x -�x· · 
:_ .· :·· ·:·.:, 

Voor onze geliefde schaakclub zal deze zomer als gedenkwaardig d� geschiedenis ingaan. 
�ford het bestuur al in kennis gesteld van een toekomstig verminderen van de aktivi tei ten 
van dhr. Eijgenbrood,de zo plotselinge ziekte van hem schokte iedereen. En waren de eerste 
berich�en nogal verontrustend,latere informaties leerden ons dat we in het bestuur en in 
de vereniging veel van zijn aktiviteiten zouden moeten missen. Wat ied�reen dacht dat 

l . 1 
onmogelijk was gebeurde deze zomer van het éne moment op het andere: geen Eij�enbrood. 
\rJe mogen blij zijn aan de ene kant dat alles in de zomervakantie gebe urde, als' onze ak
tiviteiten naar eeD minimum zijn teruggedraaid. Maar ineens st2 je dan als driekoppig 
monster Voor de veienigini: als coorzitter,secfetrais en wedstrijdleider. Je neemt dan een 
duik .in de administratie en in de papieren rompslomp van de wedstrijden en dan zie je 
pas wat een geryisloos en gigantisch veen werk er achter dhr. Eijgenb�ood 'schuil ging. 
Inderdaad: onvervangbaar - onnavolgba'ê.E_. Zo kun je dan als bloeiende vereniging plotse
ling aardig in de prob�emen �omen. 
Er zullen.een aantal beslffisssingen genomen moeten worden,in dit vergadernummer leest u 
èr mfmr van. 
Op één·�n ander:wooruitlo�end heb ik het niet oAzinni� gedacht om veel Van onze admini

·strati� te g�an automatiesren. Op grond van cis situatie in onze club heb ik een krsdietje 
bij mijn \oJerkgevor gekregen' waa:L:mee i� - ook' voor sigèn gebruik en hobby - een microcom
puter ga kopen. (vervolg pag� 4) 
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Voorshands rekeni het bestuur op de medewerking van alle leden om de nu ontstane situatie 
het hoofd te bieden. Wij zullen u graag welkom heten op 6 september op de algemene ledenv8r 
gad�ririg en bij de start van het nieuwe seizoen. F. G.Oranje 

EEN 1\FSCHEID ============ 

. Je kunt natuurlijk planne� wat je wilt, als je gezondheid je plotseling in de steek 
l�at dan loopt het mis.Ik heb 26 jaar lang het wedstrijdleiderschap onder mijn hoede ge
had en neem nu natuurlijk een groot brok routine mee. Het is voor een vereniging goed als 
bepaalde funct�es langer dan 2 of 4 jaar door G� en dezelfde persoon verricht worden. Je 
kunt geen routine opdoen,als je niet lang genoeg meedrèai�. 

Ik heb Ca;Lssa zien groeien van een clubje met zo·' n 35 leden in 1957 tot een nu bloei-· 
ende verë;;niging met zo 1 n 140 leden. Dat stemt tot vreugde,., ,Hoog in het va and al van Caissa 
heeft altijd gestaan het woordje "sfeer''· Zolang ik lid ben can Caissa ( 37 jaar) is ��t 
mij opgevallen,dat er een goede sfeer·in de vereniging is.Die is nooit versl�chetrd,ook 
niet toen door aanwas van leden steeds nieuwe gezichten opdoemden. 

Tja, nu moeten we een punt zetten aan deze activiteit. Ik zeg met opzet 11deze11 ak
tiviteit,wan± er w;s meer. Al zo1m 30 jaar treedt deze man ook op als redakteur van het 
maandblad. Dat wil hij wel blijven doen. Met het bestuur is verder afgesprokeh,dat hij 
ook de ledenadministratie blijft verzorgen. Dus • • • • •  geen Caissa-lid af,maar nog steeds 
een actief lid (maar dan op een lager pitje.) 

Ik zeg alle Caissaleden dank voor de prettige samenwerking. Ik begin er niet aan om 
namen te noemen. Maar er zijn er zeer velen,die mij troffen door hun bereidheid iets te 
doen, door hun vriendschap,enz.,ezn. Het bestuur heeft mij gevraagd om.op dinsdag 6 sept, 
aanwezig te zijn bp de jaarvergadering, Ik wil wel,maar weet niet of dat kan. Ik krijg 
iedere dinsda�.injecties met een uiterst gemeen �pul (dat wel helpt) ,eQ het hangt er maar 
vanaf hoe ik me voel, 

Niet meer elke week naar Amsterdam en niet meer elke week in de nacht naar Petten, 
Het zal vreemd zijn. Ik streef er toch naar om af en toe even mijn gezicht te laten zien. 
Ik hoop dan een nog steeds bloeiende vereniging te zien,waar nog steeds diezelfde goede 
geest te voelen is. Het ga u allen goed1 

. · , .  

De scholen z1Jn weer begonnen en dat betekent dat onze jonge 
schakers hun neus weer laten zien. 
Het vorig seizoen was een goed seizoen. Toen we er aan begonnen, 
schreven we: We willen bij de jeugd ook wel eens een kampioen 

zien. Nou,jullie hebben dat goed in je oren geknoopt,want het 1e team werd kampioen. 
�lle 7 gespeelde wedstrijden werden gewonnen,vaak met grote cijfers. Maar ja, nu gaat dat 
t�am naar de 2e klasse en daar wordt sterker gespeeld, We zullen ons dus goed moeten voor
beroiden om ook in die klasse een goed figuur te slaan. 

We gaan ook weer met de clubcompetitie beginnen. Dat betekent dat vanaf het begin ge
rekend wordt op jullie aanwezigheid. We kunnen niemand missen,dus • • • • •  alle �ens. aan dek. 
Bootsman Wijchgel staat met zijn helpers klaar om er weer wat van te maken. Maar hij kan 
dat alleen maar doen,als jullie helpen. 

Zet 1m op! 



_;l_b_0,_�REKENIJJ_§_�-· CAI SSA 
CONTRJBUTIE f 

id, jeugd 
rente 
bijdragen 
huur klokken 
bijdragen porti 
subsidie jeugd 

1982-1983 
10.478,50 

1.227,85 
91 • 99 
75 ,_". 
20. - . 

4.80 
69.02 

f 11.967,16 

JMRREKENING. j eugdséHaak 1982..:'.1"983 
. 

contributie 
subsidie 

1 • 2'27' 85 
69,02 

==r���§��t 
BALANS s.v. CAISSA ult. aug. { 983. 
kas 
giro 
bank 
nog te ontv.contr. 
idem jeugd 
vooruitbet,contr. SGA 
idem jeugd 

404,85•' 
309,'21 

1 • 601 '69 
634� -

6� ."� . 
222.1'

.
0 '  

138;3:2'. 
--------.� .. 

}EGROTING s.v. Caissa 1983-1984 
contributie 1 10x4x24 . - 10.560 .� 

jeu�d 25x4x12.- 1 •. 200.-

' · 

11.760.-

zaalhuur 
maandblad 
contributie SGA 
prij zen 
aanschaffingen 
porti secr/penn. 
jeugdschaak 

· vervoerskosten 
dive;r:-sen 
meer ontv. dan uitgegeven 

zaalhuur 
maandblad 
cont:d.butis. "sGi\· 
prij zen 
vervoerskos·ten 
examens 
meer ontv. dan ui tg'ege.

�en 

vooruit ontv • .  ,co.ntr. 
idem jeugd 
no� te bet. r�isk�st�n 

· saldo 

zaalhuur 
idem jeugd 
prijzen 
id. jeugd 

··cö'ntributie SGA 
idem jeugd 
maandblad 
idem jeugd 
res. aanschaffingen 
porti secr/penn. 
·boe.ke_n jeugd 
examens jeugd 
diversen 
idem j eug.d 
meer ontv • .  :daff ui tgegev.en 

f 3.190,40 
872,70 

3.40 0,45 
246,73 
365.-
295,30 
937,70·  
494,44 
351 ,42 

-�!.���.!.�� 
f 11. 967' 1 6 
---------�:-" 

f 220.- . 
145,80 
413,40 

22,50 
102.-

34.-
359 '1 7 

f==r���§��ï 

12 .-
20. -

106. -
3,232,17. 

3.200�:.:.. 
2'2 ó'�:..... 
::ioo.- " 
150 .-

4. 900.  -
43.0,:.,. 

: 9dci . .:_ 
1 50 . -
f50.

. , @5o.-

1'50;'-
50. -

600.-
10.0.-
11 0. -

11.760.- . . 
.;.., _______ _..:.. 
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DE NIEUWE CLUBCOMPETITIE START OP 13 SEPTEMBER 

Onze startpositie ziet er ongeveer zó uit:, 

1. Ignacia 
2. de l 1 Ecluse 
3" Petersma 
4. Stui fbe:Cgen 
5. Mix 
6. v. 1 t  Kaar 
7. Kurk 
8. v. Dijk 

11 • Dirks 
1 2. Lsij en 
13. Nusink A 
14. lfobel 
15. Pijpers 
16. Nusink M 
17. dG Vos C 
1 8. Bult 
19. Nielen 

31. Manoehoetoe 
32. Knop 
33. Balder 
34. Deken A 
35. v.Stedén 
36. Vega 
37. Barendregt 
38. Hofman P. 
39. Bos 
40, Oranje 
41. v,Meurs 
42. Matthias 
43. Kuyper 
44. Balindong 
45. vd Woestijne 
46. �ornelissen H 
47. Roos 

61. de Vroeze 
62. de Vries R · 

63. Tybout 
64. Grünbauer · ·  

65. Hemmes 
66. Louiszoon 
67. Berkhout 
68. Wolters 
69. Me Donal.d 
70. Neuhaus 
71. Venderbosch 
72. v.Dommelen 
73. mw. Deken· 
74. Doft 
75. Koper 
76. Tamboer 
77. do Leouwe 

20. v.Riess�·n 48. v.Ammers . 78. Aué 
21. dLJ Vos S 
22. M2nuri 
23. Mug 
24. de Jong P. 
25. Martens. 
26. Fauzi 
27. v.Hulst 
28, Uitcrwyl< 
29. Zonj ee 
30. Kappelhof 

49. Frensdorf 
50. Min 
51. Meijer 
52. Bilderbeek 
53. L.:eviathan 
54. de Vries W 
55. v.Schie 
56, Neidig 
57. Knecht 
58. Braaf 
59. v.Daalen 
60, Cornelissen W 

79. vd Veen 
BO. vd Plas 
81. v.Eijken 
82. Huang 
83. Silbernberg 
84. Hofman M . 
85. v.Batenburg 
86. Rietveld 
87. Brachthuizen 
88. Stroombergen 
89. vd Burg"'-�--
90. mw. Marx 

91. v.Kleef 
92, Oomr:rns 
93. ter Heege 
94. de Jong J 
95. Fernando 
96. Bosschieter 
97. Rijke 
98. mw. Hogcnboom 
99. lfoBsthoff 

1 DO. Stigter 
101. Schouten 
102, mw. Stoffel 
103. Leuw 
104. vd Berg 
105, Aarts 
106. de Rooy 
107. Vlaming 
108. PaardGnkoopor 
1 09. Swaab 
11 O. Mettrop 
111. Kaltonschnee 
112. mw. Flinkert 

Nieuwe spelers en spelers,die zich dmor omstandigheden in het vorig seizoen moesten 
terugtrekken mpaten door de nieuwe wedstrijdleider nog worderi in��voegd. We dehken dan 
aan Jonk�an - Gould - Buyserd - Hoogenboom, W3llicht vergeten�· we nog eeh naam,maar al
los zal wel op z'n pootjes terechtkomen. 

x-x-x-x�x-x-x-x 

Laatste ni"euws 
=============== 

De zo�ercompetitiG is gewqnnen door Rijke. Gefeliciteerd! 

Het bestuur moest vóór l september opgeven met hoeveel teams onze vereniging wenst 
deel t� nemen aan de SGA-competitie. Vorig jaar speelden we met 7 teams + 2 jcugd
teams,dit jaar hebben we 6 teams + 2 jeugdteams aangemeld. 
Waarom één team mindEler? In het vorige clubblad hebben we een enquèteformuliLn af"' 
gedrukt. Het aantal formulieren,dat werd ingezonden was te gering om een inschrij
ving __ van 7 teams waar te maken, Nu zullen achteraf wel een ploeg leden zich de haren 
uit het hoofd trekken,maar dat is dan jammer. Als een bestuur u de gelegenheid g�eft 
uw E�·wen�en kenbaar te maken en u maakt daarvan geen·gebruik dan is dat al weer . . • . . .  

jammer! 
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COMPETITIEREGLEMENT VOOR DE CLUBCOMPETITIE 1983-1984 
==================================================== 

1. aan het begin van de competitie wordt een rangorde opgemaakt,die afgeleid is van de 
eindstand van de vorige clubcompetitie; 

2. elke speler krijgt @ekelijks. �en waardecijfer toegekclnd,dat afhankelijk is van dd 

..... "� ....... ·-··-

plaats op ds ladder; 
· 

3(· de indellng.op de speelavond geschiedt om B.10 uur precies;wie lata"r komt kan dis a;Vond 
niet voor tle' competitie spelen". tenzij hij zijn later komen tevoren. heeft gemeld; 

4. ied��� spel�r speelt tegen de in de nabijheid op de ladder staande �anwezige speler; 
5. twee dezelfde sp�lers ontmoeten elkaar maximaal drie k�er per seizoen; 
6: bij de

. 
eerste ontmoeting wordt om de kleur geloot,bij de 2e ontmoeting wordt van 

kleur gewisseld,bij de 3e ontmoeting wordt opnieuw geloot; de w,l, houdt bij welke 
tegenstander een speler had en welke kleur hij voerde; 

7. bij een overwinning verkrijgt men het waardecijfer van zijn tegenstander aan· punten, 
bij een remise de helft daarvan en bij verlies 0 punten; 

8. elke week wordt een nieuwe rangorde opgemaakt,waarin de resultaten van de vorige ron-
de verwerkt zijn; 1 9. wordt een partij afgebroken,dan krijgen beide spelers 3 van het eigen waardecijfer 
aan punten;d� partij wordt hervat op de op de envelop vermel0e datum;komen beide 
spelers in de loop van de week tot oen beslissing dan moet de w.l. daarvan in kennis 
ges�eld,�otden; d� 1/3 verkregen punten worden verrekend; 1 10, �ij y����ndering . te ·spelen en ·gemeld aan de w,l,verkrijgt �en� van het eigen waarde
ciHe� aar_i. pun·�en ;wis zonder bericht wegblijft krijgt nul punte�; . 

11. is het aantal spelers oneven,dan krijgt degene die niet speélt � van het eigen waarde
cijfer aan punten;één speler kan slechts tweemaal voor deze vergoeding in aanmerking 
komen;eenzelfde vergoeding krijgt hij,wiens tegenstander in een bondswedstrijd niet 
opkomt; . 

12, nieuwe spelers kunnen onmiddellijk worden ingedeeld;hun plaats hangt af van verkregen 
inlichtingen over hun speelsterkte; 

13, speelt iemand in sen weGk tweemaal dan tellon boide resuttaten;alle spelers,die in 
die week slechts éénmaal spGlen krijgen als compensatie 3 van hun eigen waardecijfer 
extra; 

14. Als in een brnndswedstrijd een speler afbreekt en daarna blijkt dat ziJn kanden op 
remise of winst gering zijn,maor tevens blijkt dat de partij doorslaggevend is voor 
de uitslag van de wedstrijd l�an hern,als de teamleider hem opdraagt door te spelen bij 
verlies 'nnremise aan punten gegeven worden11aan een speler,die remise in handen heeft, 
maar in opdracht moet doorspelen,kan bij verlies ook een remise aan punten verkrijgen; 

15. spelers,die om bepaalde redenen wat langer moet verzuimen (ziekte-avondwerk-cursus-etc) 
krijgen als compensatie 50% van hun waardecijfer aan punten; 

1 6. de eindstand van de; competitie geeft aan in t'llel.k team men speelt in Ml!!l:k de daaropvol
gende bondscompetitie; in de rangorde blijven �e 9e en 10e plaats onbezet voor bij
zondere gevallen; 

17. speeltempo: clubcomp. 35 zetten in 1t uur,daarna 20 zetten per uur; 
bondscomp. 40 ze�ten in 1 3/4 uur,daarna 30 ietten per 1+ uur; 

18. puntenvergoedingen bondswedstrijden: 
� 1e klasse 2e klasse 

220 210 .200 
219 209 199 
enz. enz. enz. 

�.Q 
190 
1 89 
enz. 

19. hij= zij; hem= haar z�peler = speelster zijn= haar 
20. in gevall5n,waarin niet is voorzien,beslist het bestuur. 

4a klasse 
1 BO 
179 
enz. 

1 e bord 
2e bord 
3e bord 



B E· S T U U R' S M E D E D E L I N N G E N 
======================================== 

NIEUWE LEDEN: P�B.Gould - C. B�Buyserd - J. C,Hoogenboom. Hartelijk welkom! 

AFGEVOERD: 

. CONTRIBUTIE: 

C.Beaumont (terug naar Engeland) - Alberts P. G.C. (voor geruime tijd n�ar 
Amerika) - J.Broersen (ooi< naar de U. S.A.) - Deken lv. (i.v.m. werk) -
C.Giesen �i.v.m. werk) - A.K5hler ( zo� door VAS/ASC benaderd zijn) 

op '·sept. begint 0Ber een' nieuw kwartéal - dat betekent contributie bètalen 
per giro of contant. 

x x x x x x x x x x 

.Agenda: 6 sept. 
1 3 sept. 
20 sept. 

jaarvergadering 
1e ronde clubcompetitie 
2e �onde clubcompetitie 

x x x x x x x x x x 

Er wordt gefluisterd • • • • . . • •  dat op 13 sept. bij de indeling van de 1e ronde 
clubcompetitie • •  , . . . . • • . . . . • . . • •  de p�nningmeesteresse naattde nieuwe interne w. l. 
Oran@e gaat staan . • • . • . . . • . . • •  met het contributieboek in de hand . •  , . • • • • • • • • • • • •  om elke 
Caissa-er,die mee� dan 1 kwartaal contributieachterstand heeft • • . • . • . • • • • • • •  uit te 
sluiten van dee�name aan. die rdnde • • .  � • • . . • • •  er wordt gefluisterd . • • • • • • • . • • •  maar ze 
zeggsn:ze doet 't 00� ! 

d r u k w e r k  

S. V.Caissa 
ir. de Vassystraat 12 
1755 NC Petten 

aan mevr. - de heer 


