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-,, • :l1ygenbrood 
Qtl}.§.$'Or'?-sstraa� 51 ii�l!-'.5717§ 
s ecrei:;aris -pe1111i11gmee ster� 
L.C,Serlijn, 2e v,d,Helststraat 38 
Gcm.r:;·iro: C 2882 t . n. v . S,V,Caissa 
�-2.Jl::mïblad n�95-:.-ol:tober 1962 

- :e dra._tiei1 2,l weer OlJ volle toeren, .:e hebben op 11 september ver-
5adercl.�_;1'.U:ele belangrijlrn za2-rnn tippen we aan, .In het bestuur 
1t1N2.m eer.L 11rijzi�-ing.\ïa.i-1 der Veere Ir1oes-c 1:1egens drul-dce \l/Gl"kzo.filL"'l
heden zijn ".:::.ribt"- van secretaris neerleggen.Bedankt hee:Lt hij 
gelu2ddg niet. J�r lcwam een nieuw bestuurslid, één der jongeren: 
de Vos A. A, Serlijn werd door ;'.let bestuur a�-�ngezocht om 11.J.ast 
zij11 perrJ.i11[;111ecs-Ce:rscl1ap oolc secret2.ris te zijn.D2.t h0bl)e11 we 
niet g0vr2.25·c1 )1 oJ:J.c1a-c éé11 a_er 2nd0ren niet gescl1ilc-c \!ras, maar o:m
d2.t de combine.tie secr. -penn. bepo.::tlde voordelen gee:Lt -C. a, v, 
c1e 2"c..1:,�1i1'li.str�-Cieve en fin&nci0le za1tGn� à_ie to..,c cle ::oonc1szoJrenn 
g·orolcon.d 2ct.1JJ.Y1011 ·v1orde11. Az.n v .cl. \leere • • •  " .hartelijl<;:: d2.nlc voor 
dG ::;ocd.o zo:r-gen! �:-.ien tvrood.e · za2-l.;: ·v1as c1e mécJ.ec1eli:;:1g· va11 vriend 
de J611g�c"lct-C 21i,j v1eer .:.:ol"J. armbLt.nclhorloge 1Jescl'1ikbaar s-Cel-CJ-I-Iet 
bGstuu:r zal 1Jo�alon, hoe di-i; kleinood te winnen is 1 De clubcom
pcd-Cj_G gcLLl.t zijn cbrcle Kl"izor-sGizoen in. Dit systcom"beva.l t 
on.s �ori1n2 .• j]s strijd· is groot 01� ëte oplcomst onor1n. I:Iouon zo! 
Op 18 sop-i:;o;_,bsr zou de niemrn olub oomp cti tie starten. ( ÜiJ _het 

i:1omcnrc, ':rc:�'-:rojJ we c1it seh:tijven is de derde ronde al gospeolc1 ) . 
Do voorzi-ctor roild;o de prijzen uit: Van 't Riet de vis,3elbe-
]):er ( cl110l{:::m1)iOGn) 1 v.d. 1V-os �'I. J, he-C. o.rmbo..11dl1orlogo. Proficiat! 
Bc:l<2_1�rijl{:O z�cc·11 vvo.rG:'..'l er vcrc1er i1ict ain de. Ol"de • 

. G �J.îsson. r.�9:'.:(, oe::.'J. e:i:<:Glir.g� de Jo11g�c1.io één dag i1a -'coruc;k0or 
1 ' 0 1 - l ' ' 0 ld 0 ' 

h , b 1 c-VéJ.J.1 \r,_-::.1\:c.11·cio c_G 1-:e_c�o-cr�:i; a:1�ro _o ei1 z1J11 011p :ra .... r.1'vvoo 1uaan-

cl0-.1 " "  h'·t h•'""i--D�v"'"o0n ··u"i0uDpelt"hiJ- alweer cloor ziJ0l1 V-- ..L--· �-V ··--�.;.. '-"..c c_,,. _.LJ .._,.,_.,_, • • ,_J. _ -""- • .,. _ . _ • 
, J  

zan.J:;:. JJ::.�:cilc::ic:::.l.�r is l1ij voor è�o €;ro-tG b0latigstolli11.[S vo.11. volon. 
onz ei· -Cijc1s::.J.s zij1J. ·1crblijf' i1� �-:i.c-'c zie1cor�'lu.is. Onze vric:ti.çl 
AllJOl"-C.3 zv,roi"ft c:rger1s 01) c1G Atlan-'cj_,scho · ocoo.011. De. H.A. L. chc}..r
tcrdo hom 01:1 mo·i; zijn nuzielc do lJO.Sso.giers wat op to vrolijlrnn, 
Varon .sclüjnt 0011 taai bocl:rijl to zijn! Als van Hulst vo.nuit 
·zijn DC-8 c;ood zc:ko);:on hoof·t boven de oceaan,hoef'·c hij Alborts 
op do ococ"1n.s-Coille:r zion spelen, Vila Hulst moest voo:c de lo lc;:;,mer 
:1ovon11- clrio -\.701�011 n:1ar 1Surinamo;v-o..11uit'.Lis.so..boL1 zo�1cl 11.ij ons 'n 
gTo o ·t • .  .-ïj 1101J 1Jo11 -c'.)Ch vrol boroisde leden. ( Tusso:-.._1. twoo 11c"ti'.-;:jos, 
do G:cc:.if hebben wu nog niet gozion . Hij zou van do zomor ;.)p<:mje 
bozoolto11;;_-zou_ 11.ij al terug zij 11 , o:ê zij11 de sti0ro1J.gcvccl1.-Go11 zo 
booiond,dcct hij contü�u op do t:ribm10 zit!'), Onze v:riond Dils, 
'.'tio cFligc tijd gc:lodoa boclalldo is v:rij ernstig ziek geweest. 
L.:t11gz:?i.�',n1 �-:0rc:n clu 1:r2.cl1t011 vv00r -'ct.:ru.g. IIij VfD.s Vo.J.'2 l)lan on1 t� z.t. 
1..-1oor lid to v102'c1on. ·;;;e v10r1so11 hem l10�c allorbosto l· G·i.s·torG11 li:rG-



:<'''..''//\··'/ : , ,  ,".'fi;:gilp �ia, dè roostor voor do bondscompetitie in 'huis. "},Iiorovor elde.rs". 
1ih\Y?-ndaa15:,,1 ok�obor, is do derde ronde van d0. cluboompoti tie . . al �ch
.:>'.:�', t(!r dq · r:ug .Hiorovor oolc oldors. 

,;Tfe schcili:en yi(ler vol?P'1 En als we de compotitioroostor good hebben 
·. bQkellie;n, i·S .è:r vool work aan de winkel,· Blijf. allen trouw 1comen1 

P,o °lç<:tchel. br::mdt 's avonds: ' ' ' 
� ', : ·.fü�ê19'111Ql;Î: . --:�-:--:-r--:'"'."':·· .c • 

Ui·t;sla,<j · · zcimorcompoti tiQ: 
� Groep A (do Vo.s A+Booyonga+Sorlijn+Heins+v.BrB0voort), • •  ·.:, 7 
G:roèp,B 
G;r;oep C 

(v.'(1.111aas+v,d.Vos+,Schonsoma+Bost+Vloddor) • • • • • • • •  , .14 
(Barondregt+Broorsma+Alborts+do Jong+don Hertog) • • •  10 

pnt. 
pnt, 
pnt. 

, Groep D (Eygonl:Jrood+de. RQ,,J.d+de Vos II. +Vo�r +Lagendijk) • • • •  IQ pnt • 

. · {.t;:roep E (Roose11daal+v.Oostveon+P0tors+Ju.gorman+v. •t Riot). ,12 pnt, 
··.·.·Do vrinnao.rs hobbon oon prijsje ontvàngon • 

. 'Topscorer wq,s Broorsmo.,dio voor groep C 4)2 pnt. sc1110IDdo (uit 5) 

·y��-f!.�!-��!?!Ç!!'.2-!�'.:-0!: ' 
Bedankt hebben: L2gendijk (verhuizing} - de Raad (verhuizing) 

Dils (tijdelijk) 0:1. Booyongo. (tijdelijk) 
oVor onze v:;_oiond Dils s chrovon vw elders, Booyonga 
berichlbto ons, dat hij in do v.�.kantio niet 1005\J is 
geweest on op advios van dc,doktor geen zenuwslo
pende scho.alcpo.rtijen moot gaan spolen.ilo wensen hem 
con spoedig hlgeho�l horstoll 

JITiouwo loden: J,Eofting -.J.F.r!,J!Ioior - J,S,Stol - il.Kok 
Al do zo vriondon hc�rtolijk wolkom, Vorgisson wc ons 
niot,dan zijn dozo mannen alle studenten aa;:1 de v.u. 
Onze vriend Voor - zolf s'tudont - zit or behoorlijk 
achteraan! Prima.Hij fluisterde zelfs in mijn oor: 
E1· komen r.oc neor studenten/ Oké, rüimto ::;enoog l 

Aantal loden por :1odon ( 4 old.) : 38 

Van �nni�ostor: 
.---...,,.. V8Ténch·oorst2Iîige contribU:tios wordon betaald. Ruim na de 

'vclcantie ook deze zetak op on bot.:tal en • • • • •  blijf op tijd be
thlen1 

. :D'�.:.:bQll��QQl1!l2�t!±i!.t� · n��--------------
. 

· . · . · ·;:·o heb bon. do roostc,r bestudeerd" Er zi tton nogal wat verras-
singen in, J?atrimonium-Oost, Hot �,i tto p.a.:trd on Morphy ( gc,combinoerd 
mot.Mo,x.Euwo·zijn na:ir do H.S.ovorgostapt. Hot tootrodon van die 
eerste vereniging ruimt con allang bost2.ind probleom op.,; ;wc hobbon 

. óns nQJllolijk vaal;: o.fgovro.agd hoc deze anti-rovolutionairo broeders 
'.zich thuis kondon vinden in con"re:volutionJ.iro" A,S,B.Maar alla,nu 
·Pat:rimonium-wost nog! Deze uitbreiding bracht volo nieuwe tiontal
len in onzo competitie.Do groepen mooston vergroot wo:rclon on tollen 

·nu soms � 10 tionto.llon.Dat botokont 9 wedstrijden, o zijn 0auw 
gaan .tollen on kw0,mon tot· de conclusie, dat Caissa 1, 2 0].1. 3 alle 

".· . • 9 bondswedstrijden moot on spelen. Geen kleinigheid .Dat is 27 wedst:rij
'">.\.· cl'en in 7 ma.:i,pdon oftewel volgens Bartjons ongeveer 4 por maand.Dat 

Ç.�.C�9�ekent,do;i; geen enkele clubavond do zaak compleet is, Ja=or,ïle 
î;•'.1'.'P$B;rijpon, dat do wedstrijdleider in de knpop zat, • •  or moest eon op
., · }:i.sing.govonden wordon.1!0 huivoron nu al, als we denken aan de mas

'·;L .• 'cr dog-r0;datio donken, dio aq,n 't oind van hot seizoen zal pl0;ats-,_ . ' 

' 
.•>�.;- _ _.·\_.,"_ .. -- _ _ ..... - . / 



vinden. 
Hoofdklasse: 
lo · klasso A: 
:le klasso B: 
29 ldasso A: 
2q klasso B: 
Na1<:lasso: 

-3-

8 tiontallen 
10 tiontallon 
10 tic;:ntallcn 
.8 tientallen 
10 tientallen 

6 .zostallcn 

Do Ii.,S. groeit! -i:JG vu:rhcv.goJ.1. 011s cll:.'.a..rover. 

Roo,otor voor m1zo tiontallcn: 

16 01:::-G. Ce"isso.. 1 - J?2"trim-Oost 1 
5 nov, ASC 4 - Caissa 1 ( maandag) 

27 nov. Caissa 1 - Philidor l 
10 dcc. ASC 3 - Caissa l ( ma:mdag) 

8 j cm, Cais.éoa 1 .. i tte Paard. 1 
29 jé.�n. Ccüssa 1 do ?ion 2 
19 fobr,rnax Euwo 2 - Caissa 1 ( di:1Sdag ) 
12 mrt • .  Cc-.issa 1 - ·,;ocsp 1 

1 c:pr. :I"1ncco.bi 1 - · Caissa 1 (mo...:1.ndo.g ) 
� .:;_ :;.�o::.,. __ --- - -- -

23 okt, Caissa 2 - ASK-Cinomat 1 
13 nov, VVGA 4 - Caissa 2 

4 doe, Caissa 2 - Patrim.Oost 2 
15 jan, de lu11stol 1 - Uithoorn( do Amstol) 1 

5 fobr,Caissa 2 - zukortort 2 
25 fobr.Slotorvl.'.o.rt 1 - Caissa 2 
19 mrt. Caissa 2 - Xll:x]: Max Buwo 3 

9 crnr. Caissa 2 - VAS 5 
��--:��--�G��� � 

9 o1rt. C.:J..issa 3 - I';l:..x :Cuvvc 5 
31 olc·t. TJ • D. 2 - <Zaissa 3 ( vrijdag) 
20 nov. Caissn 3 J?o..Jcri1n. Oost 3 
11 doe. -�,:·ocsp 2 - Cc..isso.. 3 (dinsdag) 
18 a.ec. Co.isso. 3 - :Pc.trin1. 4 
22 jo.n, (�2..iS s Q 3 - Dos-SVB 3 
11 fobr.ASK-Cinomat 2 - C:üssa � ( maCL11dag) .) 
26 i'ob:r.C�isso.. 3 - J<.ic..ccnbi 2 
18 mr..1c. ,Sloto1"vo.art 2 - Co..i.sso. 3 ( mo..andag) 

11 dec, no . .J.r '<ioosp (Caissa .3) 
15 jan. 112,0.r Uithoorn (Caissa ') 

Zo mogolij;c zorgor; wc wocr voor autovorvoe:r: 
op 

.QJ,g]2QQ1"11Qii:tLg. --------------
Uit;s1;·].f.2:0i1 lo ron<Ic: 
:v;-;:f1H of----vo� 
v.d.LT::LJ.s-do Vos A. 
Jloosond. -I3���rondx·. 
Veor-Eygonb1·ood 
Broorsmc ... -v. d.. Vos 
v:::n Eovo-?otors 
v" Oos-Cvoc11-Scl10113omn 
do Vos H.-So rlijn 
JJo.st - tor llooge 

-j.' "'Î' 1rl? î!f 1 l?-f? 
lr/2 
0-1 
1-0 
1-0 
0-1 
0-1 
1-0 

- . - . -. - ..... -

Schippor-v,Ollefon 
]:oins-Eofting 
don Hortog-Vlodder 

z.o.z. 



�������g��§g�����g: 
Eygonbrood-Broorsma )�-)f 
Vonk-van Hovo 1-0 
de ·vos A-v.d.ï1ïo.o.s )2-)� 
Sohensema-Roosond. 0-1 
Serlijn-Barcndregt 1-() 
van Stodcn-Bost 1-0 
Schippor-Eo:fting 1-0 
den Hertog-Voor 0-1. 
v,d,Vos-Potors 1-0 
d V ·- J ,,, 1' 

0 o.s .tl. - :.1./�orruo.11 /'l_y," � :r !;r Jieins-·r ,J}roo·voort 12-12 

i2îANl2_YQQlLUfL"l:Si_:!iQNl21!!..t 
------------------;-:-,-::;-;-; . 1l <-10.rttè ·· · 

_s_:jj_f� 
/ 1, Sorlijn 60 
/' 2. Vonk 59 
- 3. Scl1ippor 58 

4. I!ygonbrood 57 
- 5, Vé1.Yl. ' -c Riet 56 
/ 6. Roosendac.l 55 

/ 7 .  vo,n Steden 54 
/ 8. V • cl , j'.··'ÏC..élS 53 
, 9, Scl1onsomn 52 

/ 10. Barondrogt 51 
/ ll. Brooromo. 50 

./ 12. do v·os A. 49 
·" 13. F0n1orda 48 

/ 14. E o f·t iTitg' 47 
/ 15. VQ11 Hulst 46 
/ 16, Voer 45 
/ 17. v.d.\ïos 44 

,.. 18. f.'Ioio1" 43 
/ 19. Stol 42 

·" 20. VO�ll 1101..ro 41 
/ 21. v. cl. v·oore 40 
/ 22, v. Oos·tvoo11 39 

/ 23. l�olc 38 
·' 24. lJo:ldig 37 

- 25. J et3;0 TlUCll1., . 36 
, 26, do.Jóng 35 
,,. 27. Bos ... c · 34 
.,. 28. K:X:bfüiE&li;Al b ort s 33 

29. llll.Li:i'li\Tlodd or 32 .. . .  
-

·- 30. v,::Jroovoort 31 
_, 31. do c"rélGf 30 
/' 32. do ïlos ";"ï 29 ..... �. 

� 33. cl on Hortog•. 28. 
" 34. 110 ... cors 27 
.- 35. He ins 26 
� 36. Oos�corbno.n 25 
" 37. tor �loügo 24 
- 38 • . v. OlJofon 23 

pnt. 
186 
174 
162 
1611? 
157jt 15412 
143 
139}2 
131 
125% 
124 
112 
109% 
104 

95 
93 
93 
91 
90 
89 
85 
79 
77% 
77 
77 
75 
73 
7], 

Eygenbrood - Vonk 
Sorlijn�Broersma 
v.d.Maas-v.Steden 
Schipper-de Vos A • .  · · Voor-v. •t Riet 
van Hove-Sohonsoma 
Nèidig-Barondregt 
Eofting-Best 
Kok - Jagerman 
Moior - de Vos H, 
Stol - den Hertog 
Hoins-v.Oostvoon 
Vloddor-Oostorbaan 

3 overwinningen! 

3 overwinningen/ 

dri ngonf 

n:n 
70 
66 
57 
56 
55� 
4612 46 
35 
32 

12-'% 
1-0 ,, 1{ !z-tz 
1-0l 
0-l 
0-1 
0-1 
·1.::0 " 1/ h-12 1-0l 
1-0 
0-1 
1-0 

-

Ç'· 
1 
I 
" 
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Age�-�or d�_j-�3rvergadering te houden op 11 spptember (8 uur) 

:x;X 
1, �ning 
2, Notulen vorige ,iaarvergadering (zie bijlag.e) 

3, Jaarverslag wedstri.idleider (zie bijlage) 
4, Uitreiking van de pri,j zen, 

5, Jaarverslag penningmeester (zie bijlage) 

6, Voorstel i,z, contributie, 
Omdat nog enige uitbreiding van ons materiaal geboden is,wil 
het bestuur de huidige contributie van 60 cts per week hand
haven voor het komende seizoen, 
Het bestuur stelt u voor de contributie van jeugdleden t/m 
18 jaar en van hen,die ouder zijn -îR nog studeren (b.v. 
studenten en h.b,s.-ers,etc,) terugtlrenge:n:tèot 25 cts per 
week. 

7, Benoeming kaskommissie 1963 
I-Iet bestuur stelt u voor te benoemen de heren ��rn& 
den Hertog, en Schipper 

8, Be���verkiezing 
Aan de beurt om af te treden zijn de heren M.van Breevoort 
(voorzitter) en J.H.v.d,Veere (secretaris), 
:eerstgenoemde is herkiesbaar,van der Veere moet zich wegens 
drukke werkzaamheden teruztrekken.In deze vakature stelt 
het bestuur kana.idaat: dhr. de Vos A, (één der jongeren) 

Het bestuur zal zich na de verkiezing beraden over een ver
deling van de functies, 

9, Jintercompetitie. 
He·(; bestuur stelt u voor de competitie te spelen, zoals die 
gespeeld werd in het vorige seizoen. 
le speeldag: 18 sept. - laatste speeldag: 28 mei. 

lQ, Bondscompetitie, 
Voorstel: inschrijven met 3 tientallen (de opstelling wordt 
vastgesteld naar de resultaten van de wintercompetitie 61/62 

ll. _Rondvraag 
12. Slui tin,5. 

···· · ·�· · · · •• • t • • ·•· · · · ··�·· · · · -�··· ·�···· ·· · �· · ···· · · · · ·�··· ·••t••• 

De opkomst ter ledenvergadering stelde verleden jaar iets teleur�Er 
waren toen 22 van de 35 leden present, Bovenstaande 12 punten lrnnnen 
o,i. vlot afgewel'.'kt worden.Lees thuis de bijlagen door en maak zo no
dig a '"1tekeningen.Dr wordt op gerekend1dat we binnen één uur door dG 
agenda heen zijn. · 

Na afloop organiseren we weer een bijzondere wedstrijd (thema"wed-
st:rijd of een tweetal uur-partijen) . .  · 

' • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  " ' • ; ... ,. J • • • ; • • • • • • •  !; • f, " " •• _. • •  ·� • !! � _," •• , • 

Bijgesloten een formulier, dat dien-i; om: 
a" te voldoen acm de nieuwe eisen van de Hoofdst. Sohaakl>ond 
b, om onze eigen administxratie te vervolmaken. 
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Notuler,i....;Y.,�_de jaarve:;:g_adering op dinsdag l.2 sept.� 1�b1 
Nadat de voorzitter, dhr. van Breevoort,de vergaderiljlg had geopend, 
gaf hij een kort overzicht van het verenigingsjaar 619/61.. Hij me" 
moreerde de goede opkomst van de leden,de prettige sfeer.Hij sprM 
woorclen van dank a.J.n het e.dres van de wedstrijdleider,die er ook voor 
zorgde,dat alle ledien van tijd tot tijd door het olubbl.ad op de hoog
te van de stand van zaken bleven, Hij vroeg de 22 a anwezige leden om . 

. een vlotte afwerking van de agenda, 
Notulen vorige ledenvergadEZ.:rJ.ng; worden goedgekeurd, 
Jaaryerslag weqstrijdleider: wordt goedgekeurd, 
De voorzitter gactt dan over tot de pri.isui treiking: clublcrunpioen werd 
Zû'.idema,die de wisselbeker voor een jaar in zijn bezit krijgt; onze 
vriend v.d. Veere werd winnaar van het door de Jong beschikbaar gestel
de horloge. 
Het ,jaarverslag van de 2ennin�eester wordt goedgekeurd, . 
Aan.de orde komt dan het.voorsel van het bestuur om de contributie . 
te verhogen tot 60 cts per week.Redenen tot dit voorstel waren: aan
schàffing van en vernieuwing van ons materiaal.Het voorstel wordt 
:g goedgekeurd. 
Tot leden van de kaskommissie 1962 vtorden benoemd Heins en de Raad. 
Besfuursy:_�Jcif3zin_g: aftrei;lend waren Serlijn,Schensema en Eygenbrood, 
Ze worden bij acclamatie herkozen en nemen hun benoeming aan, . 
-Jintl!_rclub_compe·i;itie: Het bestuur meent,dat het systeem-Keizer heeft 
voÎdaan;stelt voor dit systeem te handhaven.Alvorens de vergadering 
zijn goedkeuring geeft, zegt de voorzitter,dat er twee wijzigingen 
worden voorgesteld: , . 

a, dezelfde spelers mogen elkaar max:imaal 4 keer ontmoeten(was 3) 
b, speelt een speler in één weck twee keer,club + bondsw.) dan . 

tellen beide wedstrijden mee in de puntenwaJ.rdering .• 

Nadat vragen van Booyenga,de Jong en Broersma zijn beantwoord,breng,i 
de voorzitter het voorstel ij stemming.Drie leden.t,w. Broersma,Neidié 
en Vledder verklaren zich tegen de dubbele beloning.Het voorstel werd 
aangenomen. 
Voorts wordt besloten met 3 tientallen aan de bondscompetitie deel te 
nemen. 
De voorzitter deelt de vergadering mede,dat een quiz-team van on;<1e clt 
zal deelnemen aan de NCRV-wedstrijd "Da's voor de kas" op. 31 okt. , 
Niemand heeft iets voor de rondvraag.De voorzitter sluit de vergaderii . . 

Jaa��s��_ji_edstrijdleider. 
In het seizoen 61/62 bedankten 7 leden, terwijl 8: nieuwe leden toe- . 

traden.Een batig saldo van één lid, Op dit moment tellen we 37 leden 
(dhr. Dils is hier niet bij, mp.dat hij tijdelijk bedankt heeft,lllaar in 

't najaar wel weer terugkomt), De clubcompetitie mocht zich weer in· 
een grote belangstelling verheugen.De opkomst van de leden waa weer 
prima; schommelde weer tussen de 15 en 80%. -H@t-s�steem-Keizer voldoe· 
best.In dit seizoen was de "klim" van v,d,Vos opmerkelijk;hij wist 
heel wat laddersporten te stijgen, Andere schokkende gebeurtenissen 
deden.zich niet voor,ook al zijn enkele spelers uit het 2e tiental 
"geklommen" naar het eerste tiental. De medewerking bij de leden om · 
de clubcompe:ttitie ook administratief vlot te laten verlopen was goed 
De bondscompetitie bracht een 2e pla<.i.ts voor het eerste tiental (jam
mer van die wedstrijd tegen VVGA 3) 1 een ontsnv,pping aL

.
l.n degradatie 

van het 2e tiental en een middenmoo-eplaa:t.s voor het 3e tiental, He 
zijn zeker niet ontevreden.Jammer was het,dat m.i. te vaak naar in-· 
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vallers moest worden omgezien, Veel zieken waren hiermede"sohul<).ig" 
aan, �én wedstrijd meost zelfs dóor de vele zie�en worden uitg�steld. 
De eindstand van de clubcompe±ti:l;ie waarborgt m\i. weer een $el'ie be-" 
hoorlijke prestaties in de bondswedstrijden;Op papier lijkt het derde. tiental ons sterker dan irt het afgelopen seizoen,Afw,achten mà.a:t! . 
liet contact met de "bond" was weel' prettig.De uitslagen van de bonds* 
wedstrijden werden dank zij de aktiviteit·va:n dnr; Klaassen(Dos-SVB) . 
regelmatig doorgegeven. · , , . · · . . 

·Al met al een seizoen, waarover we tevreden kunnen zijnl 

Financieel overzicht 1961/6� 

Onty_angsten: 
Saldo kas 1960/61. 
Saldo giro 
Kontributie 1960/61 
Koi:itributie 1961/62 
l'ersilkaarten 

149, 96 
3,11 

77, 70 
850;23 
. 17,35 

Uitga.ven: 
Zaalhuur 
Kontributie H.S.• B, 
Ja8Xvergaderi:t'l.g 

(cons,+ rokerij) 
SchaakkJ,.okken 
Gongwedtrijd + prijzen 
Maandbladen + porti 
diverse onkosten 
Saldo kas 160142 
Saldo giro 21, 04 · 

44'7;80 
239,"'.-

33,40 
611; .• - -

32, 95 
69,49 
2'1,25 

1$171, 46 
--,,..---."- ... 

1098 35 ----- L -" 

Toelichting: 
Hierboven een overzicht van het financieel beheer, \iat betreft de · 

ontvangsten,deze zijn gelijk gebleven met het vorige seizoen;De · 
uitgaven geven voor wat betreft de zaalhuur een kleine verhoging,. 
De andere uitgaven zijn ongeveer gelijk gebleven. · · 

.!as er over 1960/61 een kontributieachterstand van f 77, 70, deze is 
nu opgelopen tot f 175, 29 �. Dit bedrag is te groot en moet �·· 
spoedigste weggewe:ijrt worden, Willen de "achterstalligeii"i:iun a.oh
ters·i;aï:J.d teri spoedigste aanzuiveren? · 

. 

Er zijn enkele (nieuwe ?) leden,die menen,dat zij gedurende de.tijd, 
dat zij met vakantie zijr1; geen contributie behoeven te betalen, De 
uitgaven gaa.n door,dus • • • • • • •  wordt er ook het hele jaar door be
taald, 

Allerlei: 
:lillen alle.leden :zm llql!:l!lll!li!::t;is D�� het naam-adres-telefoon-strook 
je zo spoedig mogelijk bij de wedstr.ijdleider ,inleverenî 
We kunnen nog nieuwe leden ge bruiken.Kijk eens om u heen. Misso}iien 
willen onze vrienden-studenten hun oog richten op de nieuwe lich
ting. Ook al zijn die jongelieden van hun haardos beroofd, ze-zijn 
wélkoml · · . · · 

Bijdragen voor het maai1dblad zijn altijd welkom, Een mooie partij,, 
desnoods zonder kommentaar,stellen we op prijs. Iîe zijn b.v. kq:. 
b lij, dat Barendregt van tijd tot tijd een bijdrage levert;·Wat hij 
kan,kuru:i.en anderen .ook, · 

��:!i.Sl]§._!11!.l.�Y!!i!: Booyenga moet op doktersadvies het schaken·staken;we 
komen hierop terug, Ook de Raad is vertrokken, 1 


