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De maanden maart e:q april zijn voor onze club ')Jelangrijke maanden" Ons 

eerste tiental if:? bezig met z�n laatste wedstrjjd,die tegen Zukertort IoDe 
spa�ning is ondraaglijk,want de stand is 4t�4t lna de eerste zitting 2t-2t ) 
Hebben we er dan nog belang bij om deze wedstrijd te winnen? Ook nu we ver, 
nomen hebben9dat SCHIC · door een gelijk-spel tegen U.D. al 4 punten binnen 
heeft? . 

Wij hebben 1 punt,.Zukertort 2.Winnen we van Zukertort dan hebben we er 
·3. Zukertort degradeert dan zeker. Wij moeten afw�chten,want er zijn twee -mo
geJ.5_j:;;:b.eden. VVGA 2 is kampioen en moet .promo"Çiewedstrijden spelen"Prornoveert 
'\/VG.A 2,dan'degraderen wij niet,als • • • • • • • • •  er niet een A'damse club uit de 
K.NBB naar de H.S�d .egradeert •. Gebeurt dit laatste wel (en· er is een grote 
kans op:,dat ASVU degradeert ) dan moeten wij het veld ruimen! 

l1aten we Eiáar beginnen om van Zukertort te winnen. 
Is

.
maart voor Caissa 1 belangrijk,de maand april is voor Caissa 2 van 

.groot" belang. 5 april wordt de kampioenswedstrijd V.AS 5 - C.AI.$ .SA 2 gesp�eld. 
·we m0eten die wedstrijd winnen om kampioen te zijn;een gelijk . spel is niet ge

nG>egi 
De clubcompetitie mag zich nog steeds in een. grote belangstelling V8r

heugen.De opkomst. per speelavond is nog steeds verrassend: groo-t; "·a:än···de: .. ::. 
strijdlust komt geen eind! ·Nu is het· Fèrwerda, die de stormlopen vàn zijn te
genstanders probeert af te slaan. Vonk is ui teindel:ijk bezw-eken ·op zijn hoge 
troon.Hij is afgezakt irnaar· zal zeke1· het hoofd niet in de. scJ'.töot. leggeno 

Ferwerda zorgde weer voor ledenaanwas.Hij bracht ons eèn'nieuw lid, 
AoA.de Vos;we menen�dat deze heer zijn weg wel zal vinden.Nu 'We het over de 
leden hebben de droeve mededeling ,dat onze vriend van Steden Jr� in het 
ziekenhuis verpleegd wordt.Ook z�jn vader is nog niet geheel de oude.We wen
sen beide vrienden van harte beterschap! Boonstra is een vreemd geval! We 
hebben . he:n na· zijn wegblijven in een wedstrijd een brief geschreven,.gevraagd 
of hij eens wilde bellen,maar we horen taal noch teken.Jammer!Onze vriend 
voOllefen Sr. is weer aan de stndie·gèslagen en kan dus alleen in de vakan
t�es komen. 

· En nu de nieuwe aanwinst � de ·speelborden.Het geheel ziet er keurig uit. 
Ons materiaal."is ·nu bijna Op peil,wari.t we moeten nu onze aandacht gaan 

··richten· op de klokken.Het· aantaL klokken ·behoeft een spoedige ui threiding" .: .. 
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Het is al gebeurd,dat er partijen zonder klok gespeeld �oesten worden.Hele-
maal juist is dat niet.En we hadden er o�k al twee klokken bij gehad,als • •  

• . • • • . • • •  ja,als iedereen zijn contributie op tijd betaalde. Er zijn leden,die 
door vergeetachtigheid een achterstand hebben• Zor.t? mi',"dat u ."r.naandeJJjks · 

uw contributie afdraagt; maak er een" automatische giro'.' van, spreek met de 
penningr:ieester 9 doe, ja doe wat! We r.10gen spelers niet de du;pe laten worden 
omdat ze zonder klok 1-'!0eten spelen, terwijl ze misschien zelf trouwe betalers 
zijn! We moeten onze huur, ons bondsgeld" op t�jd beta.len ! 

�g��:§��g:§������ •
. 

We beginnen ditmaal met Caissa 3 .Tot' nu toe had dit tiental weinig gepres
tee.rd .Maar op -28 februari kwam er een uitschieter .Er moest een weds�rijd te
gen Weesp wOrden gespeeld.Met 2 auto 1 s trok het gezelschap Weespwaarts ·,was 

�· 2 0 . 3 op tijd ter plaatse.Eerlijk gezegd hadden 
.!��.§E _ _. _____ :-____ §.2:;!2§§.___ we verwacht�dat de plaatselijke club re-

Scheermeyer t-t v.d.Veere kening houdt met het feit�dat er een 
Kuijper 

. 
1-0 Alberts club van buiten komt.De wedstrijdleider 

de Bruin 0-1 Fleihsig kwa1:i helaas om kvimrt over 8 binnen en u 
v.d.Plaa t-t Schipper begrijpt ,dat het nog later werd voor de 
n.o.. 0-1 de Jong wedstrijd begon. Slechts twee partijen 
Grodt Br. 0-1 Vledder gingen verloren .. Het 2e onaangenane voor-
Haners t-t v.Breevoort val was het niet spelen van de gong.Er 
Bockwe� f-f v.Ollefen was geen tegenstander.Daar zit je dan 
Valkhof 2-2 den Hertog de hele avond ±m: duimen te draaien.Je 
Werkman 1-0 Vriezen kunt ne_tuurlJjk naar de trein wandelen, 

----------- naar als je IJ.et de auto gekomen bent, 
4t-5t wacht je r:1aar tot je weer mee terug mag. 

Toen er al één wagen met 5 man weg was, 
zat den Hertog nog achter het bord;h� stond in een eindspel met weinig 
stukken op het bord een toren,een paard en enkele pionnen voor.JarrLmer voor 
hem vergat zijn tegenstander op te geven. Zelfs de Weespenaren stonden stom 
verbaasd9dat hun clubgenoot rustig doorschoof. Dit was o.i. nu echt specu
leren op het feit,dat er iemand uit een andere plaats was,die toch wel niet 
terug zou komen. ÜI!l er af te komen bood den Hertog remise aan? want hij had 
er echt geen 10 gulden voor over OD een hotel te bespreken.Natuurlijk heeft 
iederoen het recht om door te spelen,maar er zrjn zekere sportieve grenzen. 
Zeke� tegenover gasten,die nog op reis T:J.oesten. We hebben in Weesp altijd 
prettig gespeeld,nfüar we willen deze speelavond maar heel gauw vergeten. 

Stand in de 2e klasse A: gesp. gew. gel. verl. pnt • .  

1. Zukertort 2 4 4 0 O: 8 
2·. VAS 6 4- 4 0 0 8 
3 �  Dos-SVB 3 6 2 1 3 5 
4·. D.'D. 2 4 2 0 2 4 
5 • .  Weesp 2 4 1 1 2 3 
6. Oaissa 3 5 1 0 4 2 
7. A.S.K.2 4 0 0 4 0 

Ciassa 3 spuelt op 28 maart de laatste wedstrijd tegen A.S.K. 2. O.i. 
moet Oaissa 3 hier WlO·ten te winnen 

. -. - .-.- .. -. 
Oaissa 2 heeft de voorlaatste wedstrijd tegen De Pion 5 met overtui

gende cijfers weten te winnen (7t-2t).Peters,die het allerlaatst begon,om
dat zijn tegenstander laat kwa1�1·, was binnen het uur een punt rijk. Succesieve
lijk werd de stand opgevoerd tot 5-0 door winstpartijen van v.d.Maas,Schense
ma,Eijgenbrood en Neidig en toen Slui�p remise kreeg,was de strrjd beslecht. 

�I 



Caissa 2 
! �· : 

Vonk 
. Baas 

Eijgenbrood 
l'ifeidig 

.v.d.Maas 
, Slump' . 

Schensema 
Peters 
de Vps. 
Serlijn 

De Pion 5 
·Allaert 
Bos 
v·:�il1ierlo . 
v.Frankfoort 
Kok 
Lange:ndorff 
Klaarwater 
de Jongh 
Valk 
Pohner 

7t-2t . 
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Bij d.e overwinningen. kwat1 nog de: z.ege 
van Serljjn,die voor Doesburg 'invi.-,1 .. 
Vonk en de Vos haalden er emise uit 
en alleen onze c+ack Baas, die schijn·"· 
baar zijn dag niet had,�erloor. 

. "·:; 

: "_ • • J • �: • • " • .• . 

· o� 5'�pri1 (wbensdag na Pasen)' wordt: de baslissingswedstr�d gespee}d 
te

.
gen VAS 5 i.n het Schaakhuis. élan de H.Polakla�n, Wf3 · hopel! ·vurig,dat C�is··· 

sa 2 in' zjjn sterkste opstelling kàn uitkomen. 'We moet.en winnen om kampio-:;D. 
te zjj:h,zelfs bi,i een geljjk spel,i$· VAS 5 kampioen.(Dit laatste ;is te wjj-
ten aan het" gelijke spel. teger.i WGrkspçior ! ) 

De stand in de 2e klasse B is.: 
1'. V . A . S .5 gesp. 5 
2-. Oaissa 2 .5 
3·, Werkspoor .5 
4-. VV!GA 5 5 
5. Maccabi 2 5 
6'. W'meer 4 6 
7. De Pion 5 5 

- ' 

gew.·. 5 gel. 
4 
2 
2 
2 
2 
0 

. - . - . -�- . - . 

0 verl. 
1 
1 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
2 
3 
3 
4 
5 .. -:········· 

10 
9 
5 
4 
4 
4 
() . .. 

De merkwaardigste wedstrjjd van 6aissa 1 was die tegen VVGA 2� SpPl�Ts· . 

van naam als Apking ,Kapsenberg en Donk werden door onze speJ -:rs 1-. _ �.wong8n. 
Ferwerda overtrof zichzelf en speè�.? ' 

Qê:�§êsL1_:_�§'.'.§:_·g_ Apking naar een O en de Graaf liet · '. .
. 

Ferwerda 1-0 Apking Donk in het zand bjjten, terwijl. van Hulst 
Zuidema 0-1 Arons Kapsenberg een t punt afsnoèpte. · 

· · 

v.Hulst t-t Kapsenberg VVG.A was ria de zitting niet ,bepaal.è. ge-
Goldschmeding0-1 Lambrechts rust op de ui tslagd±et is u.:t. teinde:fl�k'· 
Baas .. . 0-1' Pool:· nog een grote overwinning 'geworcjl!en�: · 
v • �t Riet . 0-1 ·Langenberg Roosendaal· schrijft ovér de.ze "wédstrijd. 

.
;. de, Graaf " 1-0 · Donk · · · · . 

'Broersrné:' . 0-1 · Lissenberg Op 14 februa:r:i �$rd . d� danE! om. de de-
Roosendaal 0.,..1 . .Akkerman gradatiegalg :van· ons "eerste ti-e:nt·äl 
Bar<3:nd:r:egt {--f · Jonkman voortgezet met èen.s-chaak-rendez-vs 

. . . --,-_,.- . . met VVGA 2, bij het begin -reeds gedood� 
"î 3-7 verfd als de afdelingskampioen.Ons 

·tiental heeft de reeks van overwinn'in
ge:rt ván .:de ::GÀ :nie:t kunnen stui ten,dat had trouwens niemand "verwacht .Toch 
werd er ve;rpitterd geE;Jtreden en er waren 3 zittingen 'nodig "om ons defini·-
ti:e;f op d� ,,knieën te' �brengen.. . 

. 
' 

' ' ·'. 1 1 

.Ap:n. "he't' 'ee:rstè .bord leverde Fe:rwerda een prestatie ·van formaat door de" ·· · 
·ger.enorrLmeerde Alking te verslaan .• .rn: een dame-eindspel kreeg ·onze man èen 
·daverende vrijpioh·,:waartegen niets. tB. beginnen was .Aan .bord 2 herhaa.ld'e: ä.0 
historie zich min. of "ITfee:r,,�nu echter met Zuidema in de rol· van verliezer<' 
Ook hier was het• e'en vr�pion,die de beslissing bracht .Aan bord 3 kreeg 
van Hulst een veelbelovende .stelling,maar er kwam,dank zjj voorzichtig 
spel van zijn tegenstander Kapsenberg helaas slechts een remise uitoG::i:....d., 
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schr::ieding hield uit een open Spanjaard een zwakte ... ..op.::·.c:6 ov.er .• Daar .profi.:
teerde de VVG.A-er bèkwaam van ën pionverlies werd . onvermijdeljjk. Het eind
spel ging. na heldheftige tegenstand voor ons verloren.Invaller Baas straf-' 
te een fout van zijn t�;genste;nder direct af en won de �ali t ei t. Iedereen 
glunderde roeds· t r:mar helaas . •  � .door een fout verloor J?aas die kwaliteit 
weer + 8en pion.In oen koningeindspel van 5 tegen 6 pionnen was winst voor 
de VVGA-er slechts een kwostie van tijd. Bit een Siciliaan hield van 't Riet 
aan bord 6 de balans tot het afbreken in evenwicht ,maar een fout na de . .  
hervatting kostte hem de partij .Na al deze nederlagen maakte: de Graaf aan 
bord 7 veel goed door een combinatie van zJjn tegenstander te doorkruisen, 
waardoor hij een stuk in de wacht kon slepen. Donk verdedigde. zich nog t ot 
de 2e ziiting1maar de nederlaag was onafwendbaar • .Aan bord 7. maakte Broer
sma in de opening een lelijke fout in de Löwenfisch-variant. van het Sici
liaans . Het ging als volgt: 1 e4 - c5 ; 2. Pf3 - d6 ; 3.d4 - cd4: 4.Pxd4-
Pf6; 5. Pc3.� g6; 6. f4-Lg7; 7. e5.(!) Geb.odenin deze variant :1,.s Pc6 
als 6e .zet voor zwart . Nu ging het �warte spel · geforceerd verloren .• Uw. scri
bent aan bord 9:kwam uit een gesloten Siciliaan goed uit de . opening;maar 
verzuimde een kansrijk ·pionoffer te brengen .Daarna onÇl.erschatte hlj een· 
vijandelijke attaque op de· damevleugel, waardoor hij in hetdefensief . ge:raakteT 
Hij verloor een pion en heowel hij nog wel afbrak,gaf hij zich na c�en huiska
raeranalyse, waarin hen bleek, dat hij geforceerd: de kwalit eit verloor ·, zonder 
meer gewonnen.Barendregt a�n ]J.et laatste bora··haáldè" ·a 1·äröiide ·T·a::rraE;l'é'li::--· · 
verdediging :vari stal ;.Hij speelde voortreffelij:k;,kreeg het loperpaar en ver
schafte zich een aantal gevaarlijke vrijpionnen. Zijn tege�st ander w�st het 
allemaal n?g net te klaren,zodat het punt gedeeld moest worden�wäardoor 
de eindstand 7-3 voor VVGA werd. · · 

Stand in de Hoofdklasse: 
1 ·• VVGA 2 gesp. 7 gew. 7 gel. 0 verl. 0 pnt. 14 (kampioen) 
2 ·. Het zwarte v. 6 5 • . " . " . . · ··0 --· . 1 10 
3. W'meer 2 7 4 . 1 2 9 
4·. VAS· 4 6 3 1 ": 2· 7 
5. U. D .  1 7 2 1 4 5 
6'. Schic 1 7 1 . 2 4 . 4 
7. Zukertort 6 0 2 ,4 " 2· 
s. Caissa 1 .6 0 

. 
1· 5 î 

��tê.!!�!�_1 ___ Q§�ê.ê.ê:,..i '·-· . " ; " 

The big .1natch! We'kunnen u helaas niet de definitieve uit.slag melden, . 
0E1dá.t de strijd zo spannend is . Na de eerst e zitting 2t-2t,na de 2e zitti:o.g 
4t�4t. Ferwerda moet deze wee.k nog uitspele:m.,staat een. pion ·voor.Wie · weetl 

De overwinningen vap Gqldschmeding en . 
����!:ES2.E:L1-=_9.ê:�ê.ê.ê:_l van '±xR±ll!!± Broersma wer.den al in de. 

Cramer .t-t v . Hulst î e zitting bevochten. In .de 2e zi·:'.lting 
Berkhout 1-0 Zuider:i.a moesten Baas en v. 't Riet· knokken voor 
v. Kooten _/1 0?1 Ferwerda de overwinning. Van Hulst deed er een 
Hofman · ,.,,..... �  1�0 de Graaf remise bij. De invallers Vonk en v. d. 
Swart 0-î Goldschmeding Maas. deden het niet op. z'n best en 
Siebring 0-1 : v. 't Riet ve.rloren kànsloos . De Graaf \vas niet 
v. d .Kaay 0-1 Baas in de VVG.A.-vrom en Zuidema,tja • • • • •  die 
Schooneman 0-1 Broersma moest zijn meedrere erkennen in de klok, 
Geersen 1-0 Vonk 

· 

want }J.ij verloor door · t ijdsoverschrijding. 
Schutte _1::-Q __ v-.d .Maas Enerverend was de strijd ·wel 

4t-4t 
)� ,;,.. 

•'"""."·-.-.-.-. 

28 maart: Caissa 3 - .ASK 2 
5 april: VAS .5 - Caissa 2 



On na te spelen. 
wit.: Vonk. - zwart: v.Hul�t (HoJ.landse verde�iging.) 

... 1··� d4 ; e6 2·. c4 - fS : 3·> Pc3 ·ce�n wat uit het gebruik. geraakt· sy�'"'.· 
teem;gebruikeliJker is hie.r 3. g3�naar slecht ·is de tekstzet niet) • • • •  Pf6', 
4 �: Pf? :.. . c16 (Het gaat irr .de f[ollands·e verd.ediging om de co.ntro.le over ·: 
veld· e4- .Nl,1 wit dit met Po3 beheerst is. het gebodGn in deze. ·variant dit 
paard uit te schakelen, al ... is. het r:mar tijdelijk. Geboden is derhaJ.ve: 
-4.," � "Lb4 .De gevolg(;n vÇJ,n. d6 blijken dadelijk)· 5. Dc2 (wit dr .eigt nu. e4 
door te zr;;t;t:en; si:>eelt zwart d5 dan is dit een duur tempo-verlies .H:ij ziet 
er· Çl.aarom vanaf, wellicht nede. overwe.::ende, dat hij· d.e open· f . .,-lijn verkrijgt) 
·.2.w....�...:.1.e7 6.---8.á_ (wit ha.pt toe; of he.t in deze: ·Situatie ·helemaal ver
antwoord is, is E1oeilijk t0 beoorfüüen. Zwart krijgt .de open f-lijn en· ruilt' 
een vleugel pion tegEm een· c.entrunpion; en wits orrtwikk(ding is nog in· een 
P. Over stadiur.1) 6 • . .  " .. f x· e4 7. Pxe4: - P:k e4 8� Ilxe4 ·- d·5 g. Dc2 
(dat ljjkt ·We1 wat passief;te overwegen .tv.are Dg4. ·op 8� . . • •  Lf6 volgt Pg5,"' 
dreigt zowel Pxh7· PP. de6:t. als Pxe6 .. op . 1 0 • • • • • •  Lb4+ volgt -Kd1 ,daar nu op 
1 1  • .• •  ·.·.o:....o .. 12.� c5 kan volgen tiet · de dreiging 13.a3 en b4 me.t stukwinst. 
Na 1 2 • .• . •  c6� 1 ·3. Pg5 - e5 1 4:Dg.3:.. g6 15 Ld3 en 16. Td1 heéf:t wi.t": · 
een kansrijke. aanvalsstolling) g· . • • •  ".; • •  Lb + 1 O. Ld2 - Lxd2+ · 11 .Dxd2-=-
0-0 1 2 . Ld3 - Df6 13 • .  0-0 - D:f4 . , j 4. Dc2: - Dh6 Het is . . niet: hele-· 
r.iaal duidelijk of zwart .met zijn 1 3e zet dit piono:ffer' vooruit· gezien · heeft;.á.aar het niet. helei:-iaal zonder hak�n. en ogen is,zullen w:e ·maar aan
nemen1�ant wits j4e zet wa& duidelijk t� door�ien) 15. cxd5 - exd5 · 1 6. · 

Dxc7. - Pc6 (Dit sluit de terugtoob.t van de witte dame via de· b-lijn af·;:m:aar 
overigens is de pointe. toep J(lie.t erg duidelijk;de witte dame staat ni-et 
best en zwart . kan zijn pion «op d4 makkelijk he+overen,maar na Dg3, "dreigt" 
Dg5 ,hee;ft zwart n;Let veel bereikt. Jamr.1èr genoeg tast wit nu mis en· sluit· 
z�in dame onnod:)..g .nog meer in) 1 7. Pe5 (Dit is· :zonder - meer slecht"te ·meer, 
daar zwart een venijnig antwoord ten di.enste·· staat) 1 7 • • • •  Df4 ( ! ) (Dat . .. · . 
komt er · van; nu staat P.\35. gepend en de witte dame kan zich evenmin roeren) 
18:. Dd6 (:)..nleiding tot E;;e.n wanhoopscharge;te overwegen viel 18.:Lb5·;aan 
gezien 18'. g3 faalt op 18:., . •  Dxe4 1 9. Pxc6 - bxc.6 20. Lc2.:. Lh3· en :f2 
valt.)_18._, • •  TlftB · 19;; Lxh7+ .. - :Kxh7 . 20. Dg6+ ·� Kg8 21. Pxc 6- bxe:6: ... 
g2. Dxc .ti (wit heeft. nµ;. ·3·: pionnen voor het .stuk,maar er hangen de · nodige 
pionnen) 22 .:...! •• �...:..:-'?..!b8 ·'' 23.,� Tae1 .-, Lf5 (en niet· 23. � • •  Dxd4, wegens 24� Txe8+. 
Txe8 25 " Dxe8 - Kh7 26 D'b.5.+ en wit houdt eeuwig schaak) 24. T·e?· ..-. Dxd4 .: 
25. T.fe�· (laat de. dekking van f2 los en verliest op slag.Te proberem·vtaà ·.= 
nog 25 Dc7 ,waarnê- de zwarte da:·:1e aan g7 ·of a7;:.gebonden is en 25 .  ·� •.. • ru3·�: ·. 

26 Td1,Tf8 27. Td2 niets oplevert) 25 • • • • • Txb2 26. Te8+ Kh7 27. Tef·1.� 
�d7! (een fraai? slotzet,waarna wit opgaf .Inderdaad is er na 27. Dc7 -
Lxe8 28. Dxd8 - De4 niets racer aan te doen! 

.. J • c· •Roos endáal. '. . . . . . . ······ . -... . .. ' . . " . 
wi�: �ol�schmeding - zwart:Ferwerda. 
1 .  e4 - c5 .. 2. Pf3 - d6 3Q ·Lh5+ - Ld7: 4 • . Lxd7+ - Pxd7 

.5 • . G4...,. Pf6 6. Pc3 - è6 7. d4 - cxd4 8.'Pxd4·- a6 9.0-0 - · Le7 \ . 
· 

10 • .  f4.:.. Dc7 1 1 .b3;.... 0-0-0 1 2. Le3 -:-.P.c5 . . 1 �. Df3 - Kbs· 14. Tab1 .. � d5 
1 5-.. exd5 � exd5 16. Pxd5 .-. Pxd5 17. · . c:ird5 ..,.. Dd7. 18 ·. b4 ...: Pa4 · · .. · 

19. b5·- axb5 20. Txb5 -. Pc3 21. Pc6+.- Kc8 22·. Pxe7+ - Dxe7 
23. Tc5 . . ( ! . ) ' :- Kb8 24. Txc3 - TJ:;i.e8 25 f5 - b5 2 6. Tb>1 zwart geeft op. · . �·. 

����!�g��E���Y�Eg���E��g� 
Op 11 !:�aart woonden we, de. ged�legeerdenvergadering van de H ;-s.· ··"blj. · 

Aanvankelijk . waren met andere afgevaardigden in de · vergadering van d.e ASJ;l 
die inhetzolfde gebouw en op hetzelfde uur vergaderde,beland.Maar 6ns ·dub-. 
bel tje van de vestiaire-dane kregen we terug 01!1 naar een andere vleugel 
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t e verhuizen.We gaan u goen volledie versla,g geven,Wel.willen we enkele 
dingen naar voren brengén� · · · · 

Er werd geripppe.rd op de dagbladen,die. ):$.t .. Jüecht .of .. geh.e.el niet de uit-
sJ.agen · opn�men .• We hebben ons op de vergaderi.ng niet gemengd in deze discus

·s.ie ;ma:àr will�n er wel wat over schrijven.Door bijzondere omst:andigheden 
hebben we twee dr-tgblade:n tot onze beschikking. Beide kranten nemen de uit
slagen _van de H.S •. en de. ASB wel op.In dit winterseizoen hebben we drie 
keer de H •. S. en .6 keer de ABB uitslagen gevonden.Hebben w:ij de uits·lagen 
nodig , dan be.llen we ·d:.e· ·wedstrijdleider van de H. S .Hij is een vriendel:ijk mens 
en \Ters·ch:àft ons de gegevens, opdat ons maandblad up to date is• . · 

De· fi.S.secretaris,Kapsenberg,promoveerde tot secre_tar.is van de·"KNSB":-Bij 
een Çliscussie over het ui ter lijk van )iet KNSB-maandblad· verklapte hij ,dat er 
kritiek was bi±mengekor:ien over de oraslag van het blad. Over smaak valt niet 
te twisten ,maar wjj .zijn best content ove:r Çle huidige ve:reorging • 

. :.-Eiil-;· punt rwaär"we"·wat ·meer ovër ·willéii- zeggen is de sugge�t ie van à\:!' 
afgevráadigde va:p·:DOS!SVB.' om het niet -�ende n van een afgevaardigde naar Çte 
gedelegeerdenvergaderingen: behoorlijk te beboeten. Want , • •  ·in· de ge de legeer.;.. 
denve:rgaderingen r:ioet het hart van de verenigingen kloppen· • . Ja ·, _een · teer 
punt .Er ontbreken er van de ongeveer" 20. clubs al tijd w·el 5 of 6 • . .  Maar waar
orb. gaan·we"zelf Bok met·"<lof;.1è··schfederi?· ·o:�\ :·�-"�1apk���t er .îets "àan".de ver
gadertechniek.Er. word.t""t-€ve.e1:gekr�· �· .:,·párêfl.on,gepraat. En als· er iets ge
zegd wordt,gebeurt dat-vaak .met een or.maal van woorden.Is 't . nu ·b.v. nodig, 
om eeJ;!. vergadering,, z ó a.ls · die van . 11 maart · - waar heus geen zware punten in 
zat.eJ;l"'"-"".te.:1a1ï·e·n::dUrè-n van .2.30-;.- 5.45?.:Was deze vergaderirig wel." ... goed--voor-

··ber�id? �a.g:. 't gcbeuren,dat.de voorzitter;die de notulen van de afgetreden 
?�. $ecretaris leest onder het.lezen zegt: Sorry,ik zie ze ook voor het . 

ee�st! ( vorige vergadering 15. 10.60)? W� maken zo 'n 40 vergaderingen per 
jaar mee en krijgen b. v. de notulen in 30.van de 40 gevallen gestencild 
thuis, Thui,s . worden aante.keningen .geriäàkt." over opmerkingen, die te maken 
zijn.Voorts�.Z.0u-een··i.:ätgebrei.d"er agenda,waarin de ingekomen stûkken met 'n 
eventueel .·.b 8 'Eituursadvies , en de age.ndapunten + toelichting . grote diensten 
bewijzen; Maar bov::e.nal .zullen de gede],eerden zakeljjker nioeten zijn. Misschien 
is de. voorzit.ter· te 'soepel "en zou: 11ij meer .yeart in. de . . vergadering. kunnen 
brenge.n/.:Nö.r121àa;J:.':"moet· een--"vergaderihg ;die om 2. 30 begint zo eindigen·, dat 
de .á!:damse · gé.dê l ·ege ,erden oni 6 uur aan hi.;m diner zitten .• "Dat· kan! · 
'· .. T_er vergàd.eri;ng: ·ïïo'o'rd.'en we 9dat ons. óud-lid

. 
Hemelraad kampioen 1 e klaff 

iu.::�.dà".p.e.f::S:P:.o;rr;Lijké kampioenschappen is geworden. We hebben ·hem gelëtkgeweJÇ:rs-t, 
Ten�rlotte· :a._e' mede·a"e1·ing ,d·at van 12-20 mei de studenten-schaakkampioen- · 

sc-liap�'.n 'W·çjrde::h �ésrgan.iseerd. d_o_�!: .�.�" vereniging Philidor. I·ets voor onze 
lG.d.e.n:.,stµdenten'.?..:·::::".":"_ ":.""" ...... ·-· · · " . · ",-- · · · · · 

E. 

��-21�ès:'g@E�·!1�1��!. 
Op 5 april zijn de ponçlsw�dstrijden voor. onze club ten einde. Dan is. 't 

uit m�t h,et vergaren van punten uit bondswedstrijden.:Oan zal· de strjjd van· 
Caissa:...'ër tegen CaissEi,-er u�tmaken ., wie straks· op 6 juni de· erepalm weg- · 

draagt. ·Zal het Ferwerda zijn,of . . • . .• •  � We hebben zo het vermoeden;dat er 
bovenaan hard gestreden zal worden • .  We wekken daarom· alle leden nu al op' 
om zo trouw nógelijk mee ie strijde.n � · We heb ben over het bezoek riiet te kla
gen .• Nog nooit tevoren 'hadden we avond aan avond zoveel leden present. 

Bekijk eens de stand op pag. 7. U ziet het weer,op·een enkele uitzonde
rîng na staan de sterken weer in een groep bij elkaàr. Broersi11a en Barendregt, 
die enkele weken _g�leden in de middenmoot lagen,zijn opgerukt.Een enkele 
speler, waaróndèr .uw redacteur, troont te hoog. · 

We gaan even met de vinger langs de lijst en I!l.aken·de volgende aante-
keningen: · · · 
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Stand vóór 
1 • FEorwerda 
2e Vonk 

de 27e ronde Q.P.._g§_L)_l§j_ 
50 - 738 (voorl. ) 
49 - 7î4 

3. Zuidema 
4-, v .Hulst 

Goldschr"iedinc 
de Graaf 

5. 
6. 
7 .  
8. 
9. 

10. 
11. 
1 2·. 
1 3. 
Î � . .,. . 
1 5. 
·1 6'. 
17-. 
18. 
1 9. 
20·. 
21. 
22·. 
23. 
21�" 
25·. 
26. 
27. 
28·. 
29. 
30. 
31. 
32·. 
33. 

Baas 
van 't Riet 
Broersna 
Eljgenbrood 
Barendregt 
Roosendaal 
v.d.Maas 
l"Iullié 
Neidig 
v.d.Veere 
Doesburg 
Slm�1p 
Schenscrn1a 
Serlijn 
Booy,:mga 
Schipper 
v. Oostveen 
Fleihsig 
.hlberts 
Peters 
de Vos 
de Jong 
Vledder 
v . Breevoort 
Vriezen 
v.d .Vos 
den Hertog 
v.Ollefen Jr. 
Lagcmdjjk 

48 - 697-t 
47 682.1. 
46 - 6261 
45 - 6î 4t 
44 - 606-t 
43 - 573 
42 - 540-t 
41 - 539 
40 - 514 
39 - 502�-
38 - 495 
37 - 479 
36 - 478 
35 - 437-t 
34 - 424-t 
33 - 4îît 
32 - 410+ 
31 - 373 
30 - 358 
29 = 356-t 
28 - 349 
27 - 342 
26 - 330-t 
25 - 311 
24 - 286-t 
23 - 283-t 
22 - 280 
2î - 2·62-t 
20 - 230 
19 - 226 
18"- 221+ 
17 - 218 
Î 6 - 217 

De nrs 1 t/m 12 herbergen alle spe
lers,die aan het begin van het sei
zoen voor het eerste tiental waren 
opgegGven. De indringers Vonk,Raas· . 
en Eijgenbrood zullen Eioeten bewijzen 
in de laatste 10 ronden,dat zij niet 
boven hun stand leven. 
In de niddenr.10ot neDen Mullié en 
v.d.Veere goede plaatsen in. Zij zul
len in de komende ronden moeten uit
maken,wie de langste adem heeft en 
met het uitgeloofde horloge gaat 
strijken.We verwachten nog een interes
sante strijd. Peters en v. Oostveen 
(opgegeven voor het 2e tiental) zete
len te laag; verr..1oedelijk is het wei
nige spelen hier debet aan,want al 
wordt voor verhindering een vergoe
din6 gegeven (v.Oostveen -veel over
werk; Peters - pad der liefde!) toch 
veroorzaakt dit op den duur een afzak
ken. 
Onze vriend 1.1.lberts,die enkele ronden 
tevoren rond de 20e plaats cirkelde, 
krijgt aden tekort. 
Onderin heeft Vriezen het moeilijk.Hij 
moet noP. echt wennen aan het wedstrijd
spel. Onze nieuwe vriend de Vos troont 
te laag ,1:mar zal wel bijtrekken; onze 
vriend v •. d.Vos heeft de laatste we-� 
ken opmerkelijke dingen gedaan. Zijn 
spel gaat zienderogen vooruit. Lagen
dijk draagt de rode lantaarn;zo goed 
hij het vorige seizoen speelde,zo wei
nig succes heeft hjj thans;o.i. moet htj 
rustiger spelen,maar ook de vermoeid
heid (eerst enkele uren school) zal 
wel meespreken. 

Alleen het puntencJjfer van Ferwerda zal nog wel een wijziging ondergaan. Hij 
spoelt deze week zijn partij tegen Zukertort uit. Onze vrienden van Steden Sr, 
van Steden Jr.,v. Ollofen Sr. en Boonstra hebben we trjdel�k uit de rangltjst 
�enomen. Dit is vooral in het. voord<.0el van de staartgroep; die kr:ijgt daar
door hogere waarc1ecJjfers en kan dus meer punten vergaren bjj winst of remise. 
Deze viGr led.cm zullen van dit uitnemen geen schade ondervinden 

Het opstellen der tientalle�. 
Het is nodig er nognaals op te wijzen, dat we bjj het spelen in 

de bondswedstrjjden brj het opstellen van een tiental rekening houden met 
d·� opgave aan de bond (in septei:1ber gedaan), terwjjl daarnaast rekening wordt 
(}Jhouden Det de laatste stand in de clubcompeti tie. Voor dinsdag a.s. geldt 
dus (3e tiont;,:ü): Mullié mar:s niet neer spelen voor het derde,v.d. Veere aan 
borc1 1 ,S10rlijn bord 2, Booyenga 3,Schipper 4,Fleihsig 5,.Alberts 6,de Vos 7, 
de Jong 8�Vledder 9 Gn v.Breevoort 10. Een behoorltjk tiental,dat tegen · 
.A.S. K. 2 (ii..r.1Stel1s Schaakkring) net een ·overwinning uit de lJus kan kor.:ien. 


