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W;Eijgenbrood 
Pythagorasstraat 51 
SECR; J,H.v.d,Veere 

v.Suchtelen v.d,Haarestraat 23 
Oktober· 1961 · 

We draaien al weer een poosje op volle toeren. We hebbe 
de vakantie de vriendenhand gedrukt (een goede gewoonte ! ) , we hebb,en. . .·· 
de jaarvergadering weer acht•ff de rug en we zijn al weer aan 't lac;lderen,• i 
De roosters voor. de bondswedstrijden zijn weer verschenen 

Op de jaarvergadering werd met algemene stemmen het systeem-Keizer 
geprolongeerd. !'!en was zelfs enthousiast ,Enkele kleine technische on
volkomenheidjes (naar onze nening tenminste) werden rechtgestreken, , 
Vooral over de opkomst was r1en zeer verheugd.Ook thans wer wordt 
yanaf den bc+ginne fel ge.st-reden"Op 3··"�"·rtrer telden we•· 28' '"'""''n·•�···,oi•l1····�··a.;:'·"•'-�i'd"J 
den. 

T.och gsan we dit seizoen ook iets anders doen.Op een oproep van 
de N ,C ,R, V, on mee te doen aan de quiz-wedstrijd "Da 1 s voor de· kas!" 
hebben wo ingeschreven,hebben w e. op een clubavond Johan Bodegraven op 
visite gehad en het antwoord op de vraag:Doen jullie mee? ,,hebben we 
bevestigend beantwoord, Oorspronkelijk zou op 1 nov, de zaak op de band 
worden opgenomen,maar dit moest een dag teruggezet worden naar 31 okt, 
Jarn.mer,want we weten niet of nunde mensen,die we op het oog hadden,ook 

._kunrîen,Wilt u weten hoe het gaat ,lui.ster dan op donderdagavond naar de 
·NCRV. Op 5 okt, begint de eerste uitzending.In de 1e ronde doen tien 

.. verenigingen'mee,die met z'n tienen strijden om f 1 000.- Of f 500,- of-
. f 250,- of 1©0.- Vier prijzen dus. Op 2 nov, wordt onze wedstrijd uitge

zonden, ·zou de kas gespekt worden? De strijd gaat tegen een cultuur na
tuurhistorische vereniging. Het zestal,dat onze club vert0genwoordigd 
is door het verschuiven van fü; daturJ nog steeds niet volledig bekend, 
vlél streven we naar vogels van diverse; pluimage. Van Hulst ,die vele soor
ten veren heeft,kon op 1 nov. wel,maar we kunnen hem niet te pakken 
krijgen,orrid8.t hij in het buitenland zit.We hopon van ganser harte,dàt hij 
ons op 31 oktober ook kan helpen. 

Die 31 e oktober wordt er door degenen,die niet mee gaan naar de ' 
Artis-za.al als supporters, wél geschaakt .De opkomst zal zeer gering .zijn. 
De thuiswedstrijd Caissa 3 - r'Iaceabi 2 van die avond zullen we proberen 
te verzetten. \waarschijnlijk naar 24 okt.) , 

· 
. 

Allen sterkte in het nieuwe seizoen. Probeer zo trouw mogelijk te 
ko)llen,ook bij de bondswedstrijden.We willen ook dit jaar weer een kampi

bogroeten. E, 
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-3-
begonnen wordt (8 uur precies) - om half 12 de eerste speel tijd po.s verlopen 
is, Om 11.15 gaan we - per e;ro.tie - opborgen,want we moeten er uit. Hoe 
dit allei'l in orde moot konen weten we nog niet goed,maar wol weten we, 
dat wc op do seconde etf om 8 uur beginnen moeten.Als er dus op uw rian-

. s<:Jhrl,jfk2art strn?,t: A::1l!Y:1J:lir_7.1,2Q.J�l!r.,dan sta2t dat er niet voor niets.In 
iQder t;CVal \'10Tdon de l<:lok:ken 0!21 8 llUr F:\.Qngczet • 

Clubcompotitie. 
Drie rondon zijn er gespGcld en de stoutste klinpartijen,na.ar oolt de 

griezeligste duikelpartijen hebben we é'.anschouwd.Wo.t zegt u van onze jong
ste vriend v id, Vos? Hij begint op de 29e plaats, spee 1 t remise met de Jong 
en klimt daardoor naar de 24c pltiats. In de 2o ronde verslaat hij do Raad 
en klimt naar de14o plaats, In de 3c ronde vorslac;t hij Schenso1.'1Q on nu 
troont hij op do 5e plt1.ats, Hij zr1l zich in de 4e rondo >110eten r:leten·met 
onze "groot!'.lecstors"! Fantastisch! 

1nlo c;.ccecn u de uitsl2gen door,;even vnn de 1o,2e en 3e ronde, 

1 e ronde: 
Roosendaal-Vonk 
de Graaf-Broersma 
van Steden-Eijgenbrood 
Neidig-v.d,i'laas 
SchensGn1a-va11 Hove 
v, Oostveen-Serlijn 
B ooyenga·-11lberts 
Flechsig-Dils 
A,de Vos-Hoins 
v,d,Vos-de Jong 
H ,de Vos-Vledder 
v,Ollofen-den Hertog 

1-0 
0-1 
t-t 
0-1 
1-0 
t-t 
1-0 
1-0 
1-0 
t�t 
1-0 
1-0 

2c ronde: 
Schensena-Broers;:ia 
Eijgenbrood-v, Steden 
Flechsig-Barendregt 
A,de Vos-Vonk 
H.de Vos-Ferwerda 
Schipper-SGrlijn 
v.d,Vos-de Raad 
de Jong-Alberts 
Dils-v,Broovoort 
Hoins-den Hertog 

On nr_ i;_e spelen: 
Wit :Dils (blind ) -Rafalowi tsch 

0-1 
1 1 

2-2 
0-1 
1 1 
2-2 
0-1 
0-1 
1-0 
0-1 
0�1 
0-1 

3c ronde: 
Roosendaal-Broersmr ? 
Barendr, -Eijgenbrood ·1---.. 
Ferwerda-v,d,Maas ? 
van Steden-Booyenga 1-0 
v.Oostvoen-Scrlijn(zie 1e) 
v. 't Riet-A,de Vos t-t 
v, d. Vos-Schense1'ia 1-0 
Vonk-v,Ollefen 1-0 
AlbGrts-v,Breevoort 1-0 
H,de Vos-v,Hove ! 
tGr Heege-den Hertog1-0 
Schipper-de Raad ? 
Vledder-Dils 1-0 
Peters-HGins 1-0 

î. e4-e5 2, Pf3-d6 3.Lc4 - h6 4, o-g -Pf6 5.c3 - Le? 6,Te1 - 0-0 
7. d4-exd4 8,cxd4 - Pc6 9, Pc3 - a6 10. a3 - b5 11.Ld5 - Pxd5 
t2,Pxd5 - Le6 13. Pxe7+ - Pxe7 14, Lf4 - Pg6 15. Lg3 - Te8 16. Dc2-
Tc8 17.Dc6 - Tas 18,Tac1 - Ta7 19. e5 - d5 20, h3 - Pe7 21 .Dc5 • 

Tb? 2 2 , Lh4-g5 23. Lg3 - c6 24. Ph2-Ld7 25,F4-Pf5 26.Dc3-Kh8 27. fxg5-
Dxg5 28•Lf2-Tg8 29 ! g4-Pe7 30. Pf3-Dc7 31.Kh2�h5 32.g5-Lf5 331Lh4-
Df8 34• Tg1-Dc8 3?eG6-fxg6 36.Lf6+ " Tg/ 37.Lxg7-Kxg7 38.,Pg5-'l'c7 
399roe\-c5 �9 40;,e6 - Kg8 4 1 . dxc5 - ·rxc5 42.Df6 - Df8 43.Df7+-Dxf7 
44• c:xf7 - Kf8 45.Txe? - I\:xe7 46e Tet+ - Le4 4 7 ,fS(D )-Kxf8 48,Pe6-i. en 
zwart geeft op , 

Leden werven, 
--Vroeger h12d elke club uen propagandakomnl.s81e,Wij hebben è.1e niet 

nodig,want elk lid is propagandist.,Er zijn nog:::.l W[\t nutaties d8 laati'lte 
tijd ,Niet e:r3,als het saldo m2.ar ,.. blijft. Er gaan geruchten,dat ook Hullie• 
icioet bcdanlrnn o;;; zJjn studie. Studeren is hoogst bel:c.ngrljk, wij hebben dus 
�e z?rgen,a,<;t de le�c pl2.r',tscn ,,rorden ae.ngevulde We stean nu op '57 ,gaat 
1",ull16 wcz,a,o.n konen wr,, op 36 en c1::>.n wordt èe zaak t.a.v.dG bonäscompGti
tie benauwd.Propci,glmdisten,doet uw bestl 



1 

.
.
.. , !. 
HJ 

\ 
,L 

-3-
begonnen wordt(8 uur precies) - om half 12 de eerste speeltijd pas verlopen 
is. Om 11.15 gaan we - pere;ratie - opbergen,want we moeten er u:Lt. Hoe 
dit alles in orde moet komen weten we nog niet goed,maar wel weten we, 

.,,}lat wc op de seconde af om 8 uur beginnen moeten.Als er dus op uw aan
. S()hrljfk8.art staat! lt1UYUJ1g_7.1.2Q_U'!Jt,dan staat dàt er niet voor niets.In 

iQder goval wordon do klokkon orn Guur aangezet, 

Clubcompetitie. 
J '1 

. Drie ronden zijn er gespoeld en de stoutste klimpartijen,maar ook de 
grièzeligste duikelpartijen hebben wo aanschouwd.Wat zegt u van onze j ong

sto vriond v0d,Vos? Hij begint. op de 29fl plaats,spoelt remise met de Jong 
en klimt daardoor naar de 24e plaats.In de 2e ronde verslàat hij de Raad 
en klimt naar de14e plaats.In do 3e ronde verslaat hij Schensema en nu 
troont hij op de 5e plaats, Hij zal zich in de 4e ronde moeten meten·met 
onze "grootmeestors"l Fantastisch! 

We gaan u de ui tsl2.gen doorgeven van de 1o,2e on 3e ronde. 

· 1e ronde: 
Roosendaal-Vonk 
de Graaf-Broersma 
van Steden-Eijgenbrood 
Neidig-v.d,Maas 

· Schensema-·van Hove 
v,Oostveen-Serlijn 
Booyenga-Alborts 
Flechsig-Dils 
A•de Vos-Hoins 
v,d,Vos-dc Jong 
H,de Vos-Vledder 
v_,Ollofen-den Hertog 

1-0 
0-1 
t-t 
0-1 
1-0 
t-t 
1-0 
1-0 
1-0 
1 1 
2"°"'"2 
1-0 

.1-0 

2e ronde:· 
Schensema-Broersma 
Eijgonbrood-v. Stoden 
Flochsig-Barendregt 
A,do Vps-Vonk 
H,do Vos-Ferwerda 
Schipper-Sorlijn 
v.d,Vos-de Raad 
de Jong-Alberts. 
Dils-v,Breevoort 
Heins-deri Hertog 

Om na te spelen: 
· 

Wit :Dils (blind) �Rafalowi tsch 

0-1 
t-t 
0-1 
t-t 
0-1 
0-1 
1-0 
0-1 
0.:.1 

.0-1 

3e ronde: 
Roosendaal-Broersmr ? 
Barendr, -Eijgenbrood 1 ---., 
Ferwerda-v, d ,J'fJaas ? 
vàn Steden-Booyonga 1-0 
v,Oostveon-Serlijn(zie te) 
v.'t Riet-A,de Vos t-t 
v. d, Vos-Scl;tensema 1-0 
Vonk-v.Ollofen 1-0 
Alborts-v.Breevoort 1-0 
H,de Vos-v.Hove .7 
ter Heege-den Hertog1 -0 
Schipper-de 'Raad'. · ? 
Vledder-Dils 1-0 
Petcrs-Hoins 1-0 

l• e4-e5 2. Pf3-d6 3,Lc4 - h6 .4• 0-Q -Pf6 5.c3 - Le? 6.Te1 - 0-0 
7� d4-exd4 8,cxd4 - Pc6 9. Pc3 - a6 10. a3 - b5 11.Ld5 - Pxd5 
t2.l'xd5 - Le6 13. Pxe7+ - Pxe7 14• Lf4 - Pg6 15. Lg3 - Te8 ·. 16. Do2-
Tc8 \70Dc6 - Ta8 18.Tac1 � Ta7 19. e5 - d5 20 . h3 - Pe? 21.Dc5 � 

1 J Tb? 2 2 , Lh4-g5 23. Lg3 - 06 24. Ph2-Ld7 25;F4-Pf5 26.Dc3-Kh8 27, fxg5-
Dxg5 28•Lf2"Tg8 29!g4-Pe7 30. Pf3-De7 3t.Kh2rh5 34.g5-Lf5 )31Lh4-
Df8 349 Tg•-De8 35.g6-fxg6 36.Lf6+ � �{f7 37eLxrtf-�g7 38tPg5-� c7 
39t'l:oe\··c5 'ii9 40oe6 - Kg8 41 . dxc5 - Txc5 42.Df6 - Df8 43,Df7+-Dxf7 
44• exf7 - Kf8 45•Txe7 - Kxe7 46• Te'+ - Le4 47,f8(D)-Kxf8 48.Pe6+ en 
zwart geeft op. 

Leden werven. 
Vroeger had elke club oen propagandakomm:l.ss1e.Wij hebben die niet 

nodig,want elk lid is propagandist,Er zijn nogal wat nutaties de laatste 
tijd.Niet erg,als het saldo rnaa'l:' • blljft . Er gs.an geruchten , dat ook Mullie • 
moet bedankon om zijn studieoStudoren is hoogst bclangrljk1wij hobbon dus 
te zorgen,o.at de· lege ple.c.tsen worden ae.ngevuld..We staan nu op '!17,gaat · 
IV[ulli6 wcz1dan konen we op 36 en dan wordt de zaak t.a.v,de bondscompoti
tie benauwd.Propaganè!isten,doet uw bestj 
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