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:'�?1�i
:�W�\)j'Îé\tste maandblad spraken we over de kampioensll;ansell'. ';.;,�'"'''' ' ä;1ssa>2.' Ons tweede had 4 wedstrijden gespeeld en had 'J.l.it (!,�[,'''; 

,,'répde 2 wedstrijden nog maar een gelijk spel nodig 'om kanîpiöeli<' 
{�l;ft'l. Het kwam niet zover. In de voorlaatste wedstrijd ginge:l1 WE) . 

,)1�:\l.oós teh onder tegen S':'1'1A 2 met 3-7, terwijl �e laatste wè([�i;%hlq/f,)' ;e�etiDOf?-'SVB 4 verloren ging met 4t-5t. Daar zitten we nu. All(3�·i.�: , 
''�ç);In,iet verloren, want er volgen nu noe; enkele beslissingswE)dstrijQ:eri/ij,,: 
'è;eiridstand in deze afd.eling is: �/////// / / j/J//J(Zb�i; ·�� 

,,,,,, '�e,�P i,, A�.��:, ,§,el_.,: verl. ,pnt. ,, �� <1Jnadag,�3,Q;-,aJi)%����:�� 
� ! g � � � (Koninginnedag),, ;,('.'!$�:�,: 
6 4 O 2 8 � geen cl'Ubavondtl!!' �i:'' 
6 0 0 6 

° ' � 11111 Il l l l / /l l lftlAZ�;U 
,;:,,Deze afdeJ,ing begint dus bijná opnieuw! De 3 bovenste clubs moe'llei\1;".< 
l:)e.slissingswedstrijden gaan spelen. ·" 
i;CF[ét :Ls voor Caissa 2. jammer, dat het zover gekomen is, De J,aats,te tr�d ging op· het nippertje verloren, We speelden met 4 invaller;s;:' 
·11� vergeten niet,dat de eerste,,wedstrijd tegen DOS-SVB 4 ons ·ee'r1 

. o.orsprong gaf, omdat deze vereniging in decembe·r met 7 man kwam. lîfátivaarden de neclerlagen sportief en zetten de tanden op elkaar, .. , : 
:[:�;rize mening is Caissa 2 niet kanslo::is iri:. deze wedstrijden. In ieder' 
��)3Prek53n we af,dat we z::i volledig l'logelijk ::ipkomen. 
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' ê:"'�.;.:"'-ê.Y]!_� 
0-1 ,Ramakers 
0-'1 Heuei\ 
0-1 v .Wl,ik · t i Fransen 
1-0 de Vries 
0-'1 · Mann 
,,, "' · .. ·.v;.Wa .. . ·.à . . s .,_.,. 
o+J in 1-\; Hol, . Q:�f, Xr9mïietter · 
1.,.0 w1nifür . 

DOS�SVJ3 4 - CAISSA 2 --------------------
Derksen ·1-0 v .Breevoort · 
Dijkhof 0-1 Booyenga 
Teeuw 0..;1 Gernandt 
Overing 1-0 v.Oostveen 
Wijsberg 1-0 den B:ertog 
Ohringer f-t ;J,de Jong 
Lihdeman 0-1 · .Vledder 
v',Deè1ên O.;-t MJ,lilié 
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1 1 3 2 
1 1 2 
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1 0 0 0 
0 2 0 3 

ht'f':T%Wi: ' 
''4t' 90 - op�ntngètijdiJ 1ii'E;rkb:a8'�\1è)��· 1t 25 slecht seiz'oen), · _ 

' \'. 5t 92 - safe als de G.-orgeJ,.s) ';{,;;:);'. 4.-L 75 heeft een naam op· te· lloii :M'"'·, 

!Î �6 --i�)fe) . _, 5t. 92 blijf toch!!) 3t · 88 1 e kamer-stijl!) _ 3 50 2-2-2 evenwichtig mens); 
4 67 (als Neidig nijdig wordt; 1 25 (te weinig oefening} -

., __ Kunnen we op deze resultaten niet trots zijn? Met een 
'E)rgie moet het volgend soizoen lukken! -Zeven spelers is 

iet één partij te verliezen. 

__ ·;· Rest ons nog Watergraafsmeer 2 geluk te wensen met het beháalde 
a,jnpióenscj:lap. We hopen, il at c1i t tiental promoveert, dan zijn wij ze 

§ir'-Worc1t de weg voor ons kampioenschap geëffend/ Sterkte in de nrom1ot f;l_firijd 1 _ -;- - . 

{J��n de bestuurstafel. ', ;----------------------
"''''' �\!;�"?· _ Onze secretaris, vriend Brobbe 1, g<mt ons verlaten, Het hing al -lang �i'.;':i::n, de lucht. De_ afstand van"bijna"Halfweg naar de Quellijnstraat is te 
J',;';rgipp;t • 9e ld v_oor een wagen heeft hij nog niet; anders dacht_ hij er niet ___ - -lf�i\�}aari te· vertrekken. We betreuren zijn heengaan,zeggen hem dank voor zzjn> 
�çii)i'',;�ctivi tei t, zijn nauw.keurigheid en wensen hem het allerbeste toe!_ In zijri'.' 

1 lliî1��:;p_l0ats neemt de heer Gernandt (Nassaukade 355) tijdelijk het secretariaat �-ji�::Qyer. Tot de volgende ledenvergadering! Dan misschien • • • • • •  vast! - -·• ' 

lfj���i,�-Onze oud-voorzitter ,de lieer Poes iat, is uit Australie terug. Hij is op 
�l',J:l';?ll"n der clubavonden present geweest on we meenden hem weer als lid te -_ 
l __ -_'!'_- _-��-:_._ ·_:_:_,_:_m_,_·_._-_ •• __ O._•_g __ -_;_e _ _ ,n begroeten; �at ging niet door. De h_e�r Poesiat meende zijn schaak 
�W);<,s_clioenen aan de wilgen te moeten hangen. WlJ hebben wel een andere .. _,."",,,.,._,3 · '' ,);\�a'}r die telt niet mee. Jammer! · · _ · 

,;;;,'J}wwe-·nieuwe· leden konden we inschrijven: de heer Z .P. Zeek- , Weesper
:iï]_Glin 15 schaakt al enkele weken en als laatste nieuweling begroeten --�e eGin dame 9 mevr. J .Ron, J ch. Vermeerstraat 2 6. Het doet ons plezier , 
-�Glri_ dame in ons midden te kunnen bee;roeten. We hopen,dat zij zich temid-;qE)ri van al die mannen thuis. zal voelen. (Mevr. Fenny Heer,1skerk ·is ook • 
,t;qs_sèn- allemaal mannen begonnen!) Welkom mevr. Ron en heer Zeek! 

,,,.,·onze wedstrijdleieder, vriend Baas verloaft zich met- de Paas met me 
df:rouw E.Eskes. Ze heeft de 2 "s"en van Caissa en de "s" van schaken :�-r naam,misschien mevr. Ron komt er nog een dame-lid bij. We nemen 

)1minste aan, dat Baas een dame koos, die een aanbidster van Caissa is "' _ ,_. _ '-"·/·-··� 
;.;;,;rensen het verloofde paar van harte geluk! 

_Ç{9k\de heèr Bergsma gaat ons verlaten of beter,heeft ons hals over -
:Ji!:V.Elrlai;en. Zijn studie eist hem 0p,dat verstaan we.Maar de 
' ';c\),e. studie voorbij i,s, zoek ik een grotere schaakclub"verstaan 

�c,;:},t Is wel de makkelijkste weg, ervandoor gaan;.helpen de verenJ.gJ.!lé;· ---- ·'preng:!l•is· moeilijker en • • • • •  sportiever_! · ---> ,>:. --: - '',- -: 



· . •\iien i���d'�te·r� ··· ·. &àl�.·;'61.äact Jè ''�i%� � 

.· 1�!2��i�;�;r����i:�Î�a*������1�:�i������''' . •. 'r•. <\l: reà,acteur :·.De H.s •. orgati;:1.sEie'!'.r4('):1JA�;;\! ,:!)Yet'} .,.4.,. ' ;f:'aljp;lka;tii{ .• te . Amsterdam en propagàndist;!J3ofie · stê'\1, "" /�. Qpk'. Wai;e)'.'graafsmeer krijgt een. veEig 1Jit :de pari .• <liè 
'.eh1 (!ee:rts schijnen zich bemoeid te hebben met de cö.'.1 

.�x jj\i�'.iin. ,ASB-vereniging. Dat mag p.iet ,want d.El te;rmèP.,W:W'L "1'\#\::�s vervat"tewJJzen eens ·;te meer hun averecl:_fi;i;ie gè.��t§�JL 
.jil§�erdamse Schaakbelangen, En, zo gaat h,et bläd ve�\l;è'W?fl.e"t''l 
" g�l':l(\lgd, dat de ASB-er f3, 60 per j anr betaäl t aan zîjh bon4/ 

· 0:9� zesmaal per· jaar zijn nieuws brengt in· prettige vo:rm< ,.'�e: g.i.Jlegenheid geeft een zee van pTiJzen te Wip.nefr�J!;�p!lr;t 
.. ·�$·•}\tosten noch .moei te spaart om het ieder näar de .�,:i;n:·'.f{� .• ;;'•heilstaat! ,re� . ) . ,geen dure eten�jes er op na houdt''{wfitl;:: 

,\ir�·:grote kist SJ,garen op foto pag. 5 van het oktobernUlllI!ler?, 
.�e,\j.:h\IJ�,.waar .dit mogelijk is.Zojuist vernèmen wij zelfs,d.at. d('lc '[:it. lii:ld.rag heeft beschikbaar gesteld voor hulp .aan de Höng�; 

''···:llg�;JJ,;•',•;•·-�··- � - . . ' . "_{;-}: . . . ,"Q#l:Jt,�!Wt "witj;'e" van de ASB, We beho,e,ven hier ni�t 'veel .... ·.
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"FU iiroefi; de ·stij1. · . . . 

. a���Ya� ' 'kw�stüi. Asà- lis.· zo iati�fà,in�1'rt\ind.·ve'f'getêri':"·t16"ö:t'i!:· 
fii�:n �e noga;t €)8P.fl in äanrakipg met vertegenwoordigers.� ;1/l;�N 
;\) .(%gei:\.woordiger nog al tijd de beste ,die zijn eigen waren W:\'Jêt.' 

. <�#'fizbhde:ri de ·waren van zijn coi:ic1;1rrent "af te kammen°. :I!]n 
,g:\,J;>éscnmiidên 'is· in .zijn "etaleren" is hij de alle.rl;Jeste ! . . . ;;:L"<9.' '. _ -�' -- ,:_. : - , - , '· '·: ·:· :'_' <<'-t-· 
} .. w.�t.en•heel goed ,dat de KNSB fouten maakt. Als we in. de dey'g ''fl·�t.hi:J.t tournooi om he.t kampioenschap van Nederland als. e�· · 
ii$. :u:ïtgegaan (stof voor een hoofdartikel in het ASB-bla/\}," 
�$ .oris er aan. Ook in de H.S. zijn nog vele dingen,die .W(:tJ.ä.i). 
,,'W,:);ll<;in� TocJ;l blijven we die H.s. trouw ! ,;'.f' 

etitie. 

uit 12 
uit 8 
u;Lt 1.3 
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