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Het groot woordenboek van de Nedérlandse Taal zegt van dit werkwoord 
zodani:: regelen dat verschillende onderdelen van iets goed sal'lenwerken. 
Een prii.cht onschrijving. En de :::an,die deze regeling nag uitvoeren is de 
Drganisator. Er zijn geboren organisatoren, er. zijn er ook, die het organi-
8eren hebben geleerd door hun werk of door het verrichten van aktivitei
ten in hun vrije tijd. Er zijn er ook,die het nooit leren.Ze zijn daar niets 
:ünder 0::1. Er zijn ook mensen,die van organiseren houden. Het doet hun 
deugd,als ze zien,dat alles van een leien dakje gaat. Toen de ledenver
gadering mij enkele jaren geleden tot wedstrijdleider koos ,heb ik mij vol
lc:dig ingezet o::: alles z.o goed nogelijk te doen. Spijt heb ik er nooit van 
gehad,ondat er in onze vereniging een goede sfeer ïs. Er is een harte- . 
l].ike nedewerking van vele kanten. Die medewerking heeft een wedstrijdlei"" 
der hard nodig, Oë.1dat er nog al wat te doen is. De combinatie wedstrijd
leider/redacteur uaandblad is ook ideaal,ol'ldat de wedstrijdleider dicht 
bjj het vuur zit. Dat er soss on het "iaandblad gevraagd wordt (als het 
naar de sr1aak ven r10:'1l.iigen wat lang uitblijft) doet een nens deugd. 

Als alles rozengeur en nanaschijn is ,doen ·ze'lfs kleine prikjes pijn. 
Daar was enkele weken geleden het wegblijven van één onzer allernieuwste 
lede.n.Caissa 3 speelde met 9 nan. Dat was echt de laatste jaren niet ge
beurd. Dat Caissa 1 op 10 dec, :::iet 9 nan opkwaD en waarschijnlijk daardoor-. 
:1et 5�--4+ verloor,doet wat ".'eer pijn.Dat enkele nensen,die we de laatste 
weken r::isten,een briefje ontvingen,naar geen antwoord gaven,tja,dat 
Och,zo zijn er nog wel enkele kleine dingen. We zoeken zeker geen splfk:e1�s 
op laag water,naar blijven proberen alle kreukels glad te strijken. 

Dat een tegenparij opkont :"iet 2 nan en dan 3 weken later nog niet 
de telefoon weet te-vinden o:� een woord van verontschuldiging te spreken; 
och,dat li,:;t buiten onze vereniging.Deze lieden (die dan ook nog onze 
uni ver si tei t bevolken) weten nisschien niet beter. . 

We blijven "organiseren". St:mrrks, in 1 963, rekenen we ook weer op 
steun, E. 

,Qg�,ê�g=�J;;l=;f;)J,ê;li�. 
· 

Na de 18e decenber noeten we een gedwongen rustkuur van 3 weken on
der,�aan. De eerste' kerstdag en nieuwjaarsdag wordt er niet gespeeld .Na . 
de rustt�jd starten we in een nieuw jaar in een nieuw clublokaal. Tijd om ; 

op 8 januàri lang rond te wandelen in ons nieuwe home hebben we niet,ofil;.-] 
dqt Caissa 1 die avond een bondswedstrijd speelt tegen Het Witte Paard 1, ' 
We rekenen er op,dat we die Se januari allemaal present zijn! , 

Onze nieuwe concierge heet hr. Tishauser.O.i. een man,die zijn volle 
uedewerk.ing geeft,r�aar ook rekent op onze medewerking! Wat niet meer 
dan billijk is! 
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Qe_�s-1�-�E�!��� 
Wit: Roosendaal zwart: Barendregt (Spaanse partij) 

• 

1. e4 - e5_ 2'.P�' - Pc6 3,Lb5 - a6 4.La4 - Pf6 5.0-0 b5 
�Lb3 - d6 � pi5 (het logische,hoewel niet het beste antwoord op zwarts 
laatste zet.De theorie veroordeelt deze paardëJanoeuvre,daar ze niets ople
vert ,\'laar niet iedere speler kent z'n theorie en ik hoopte dus naar dat 
z.wart ,in deze in de eerste ronde gespeelde partij ,ergens zou struikelen, • •  ) 
7 .. . . . ..• d5 S.exd5 - Pd4! (intuitief kiest zwart de afdoendste voortzet
ting; de zet is bekend uit een partij 'J'hof'1as-Keres ,Margate 1 937 ,hoewel wit 
daar i.p.v. 5. 0-0 . • .  5.Pc3 gespeeld had.Ook daar echter bewees Pd4 zijn 
sterkte) 9. '.i'e1 tit\l'!iitITT':e:xze:±±;;i::i;q::il!:'t� 9". "Ld6 (Pachc::ian geeft hier de belang
wekkende zet 9"""Lc5 en daarna JO. Txe5+ -Kf8 11. c3 - Pg4 12.cxd4 -
Lxd4 enz. en zwart krijgt een sterke aanval) 10. c4 (wit wil de pion niet 
teruggeven en dreigt nu bovendien net 11. c5 en txe5+ handtastelijk te 
worden) 10" • .  "0-0 J1.d3 - h6 12.Pe4 - Paj_ · J3.dxe4 - f5!(Daar had wit 
•:':een rekening f'lee gehouden. Zijn daneloper kont nu buitenspel te staan en z 
zwart krijgt de handen vrij op de koningsvleugel) 14. Le3 -Pxb3 15. Dxb3 -
f4 (z1·r2crt kan niet ne·•en op e4,wegens J6 c5 - Le7 17.d6+ 1Jet stukverlies) 
1..§.,_l!.Ql - bxc4 7. D c -D J8, f - Ld7 10,a4 - Tf6 20,b4 -Tg6 
·Kl!' �1.· Te2 - Lh3 22. Taa2 wit heeft nog juist op tijd zijn torens op de 
hreede lijn kunnen brengen ;hij heeft nog steeds een pion neer ,mmr veel tijd, 
on "die tot gelding te laten konen,heeft hij niet.) 22". "Tb8 23. b5 - axb5 
24 .• axt 5  - ..Ml.  (caé'\kt de weg vrij voor de h-pion) 25. Pc3 - h5 26.La3 - Dd8 
\8la8t zwort op a3,dan wordt pion c7 een onherstelbare zwakte in het zwar
t,, ka1p) 27. Lxd6 - cxd6 28, Ta6 - Tc8 29.Tc6 - Ta8 (het kwaliteitsoffer 
•.rnrdt onder dc)nk afgewezen,wantna 29. , . •  Lxc6 ,30. dxc6+ - Kf8 31 ,Pd5 
8t•1?t Tg6 voor aap en lopen de, witte vrijpiornien weldra door) 30, Ta6(Voor
cil niet 3 1. b6 wegens 31.".TaJ+ 32.Kf2 - Dh4+ 33.g3 - Dxh2 �1at)3ö"".Tc8 
C::et cleoëe :"'.:rnoeuvre d1,1ingt zwart herhaling van zetten af ,daar een zet net 
de ''itte lane beantwoord wordt oet 32 .. "Txc3! 33.Dxc3 - Lxb5 en zwart 
wint ;'.ijn pi on terug,b.v. 34, Tea2 - Lxa6 35.Txa6,waarna de 'rnderzljdse zwak
ten op ;e:2 en d6• de stelling in evenwicht houden) Renise, 

Van het secretariaat. 

Sedert de vori,;e opt;9.ve werden ingeschreven als lid: 
1. J,Eefting 2.J.F,M,Meijer 3,W,Kok 4. P,W,v,d,Velde 

Ze spG len '.Ü enkele weken :·1ee in cle clubwedstrijden, terwijl er ook reeds een 
b8roe]J Dp hen werd ;edqan on :.·:ee te doen in de bondswedstrijden. We ���� 
alle niC?U'>TC'lin,::;cm t o ch no; een hartelijk welk0".1 toe, n 

Één vPn hen, vriend Kok is , als 'ai t nunner verschijnt ,in het huweli:k getreden. 
We warrssn dit bruidspaar ook v,o,naf deze ièlaats veel geluk toe! 
·ile hebb ", n nu 39 leden,waaronder 3 jeu,;dleden. Van die 39 staat Booyenga op 
non-aotief,ovenalfl ter Heegc,die we een brief schreven ;waarop we helaas 
noe:· nists heb ben gc;hoord. Van Ollefen speelt niet 1·1ee in de clubwedstrijden, 
o,·dat zijn school he·· opeist.Van der Veere kan no::; steeds door drukke werk
Z'''•"lheden niet ko:'len, AlbGrts speelt niet nee (op zijn verzoek) in de bonds 
11Tod <=?.trijc1en. 

De spelere,die voor Caissa 3 spelen,z�n opgeroepen bij de bondswedstrijden 
pr •esent te zijn.Er werd zo vaak c;en bericht van verhindering gegeven,dat 't 
bijna nicet ".,o;;elijk was 10 spelers bij elkaar te krijgen.Eénnaal werd al met 
9 "lan g2speeld .Dat is bij ons sinds c:1ensenheugenis niet gebeurd! De wedstrijd
leider is :iok Daar een :1ens ,hij lijnt en plakt ,maar er zijn sons üonenten,dat 
ook hij •:1ct clce handen in 't h•:i.ar zit, Maak 't hen niet té r;1oeilijk.Noteer in 
uw agenda de speeldata ·2n waarschuw van te voren,als u niet kunt! 
Laatste nieuws: De voorz itter heeft contact gehad net enkele vrienden,die 

we de laatste tijd nisten.Booyenga gaat vooruit,ter Heege 
kan voorlopig nog niet konen, 
Nieuw lid: ,J,L,v.Ollefen (oude bekende) 

- �-- .--\ 



��=gJoRgggg;g�;g;j,;g;i.�. -3-

0p de laatste speeldag van 1962 (18 decemeber) hebben we net de 13e �ondè 
de eerste helft van de co:-:ipati tie afgesloten .De stand -virnlt u op deze pa
,:.-ina en straks in januari gaan we met deze stand de 14e ronde in.Er zijn 

�' toch wel enkele om'lerkelijke dingen: we zien 
§tand l!-.fl. . .9-e 13e

_
ronde. onze jonge vriend" v.d.Vos nog op de Se plaats 

1. Vonk 60-585-1 tronen.Hij is in prioa voro,maar we �10eten er 
2. Roosendaal 59-535t toch bij onder het oog zien,dat hij nog geen en-
3, v. 't Riet 58-524� kèle oaal "contact" heeft gehad v'let de groten 
4, v.Steden 57-506- onder ons.Dat zal ook op 8 januari weer niet 
5. v.d.I>laas 56-4801 gebeuren,omdat dan het eerste speelt.Maar hij 
6. de Vos A. 55-!+721 zal die strijd toch niet kunnen ontlopen.We zijn 
7. Veer 54-4 701 bar nieuwsgierig! Schipper is oo]{ in prima 
s. v.d.Vos 53-459 vorn.De wijze,waarop h�j de twee laatste bonds-
C). }êerwerda 52-448 wedstrijden won, dwingen respect af. De Graaf zien 

10. Barenrlregt 51-4301 vre weinig,daarom staat hij laag.Ons Marcje doet 
w2.nhopige pogingen om te klinmen,maar het lukt 

11: Schipper 50-4051 nog niet erg. Forceer de zaak niet,dan komt al-
Serlijn 49-395 les best in orde,Marc. Neidig troont te laag. 

13. clG Graaf 48-363 SerLjn doet het veel beter dan verleden jaar. 
14. Kok 47-360t Zijn 12e plaats is verdiend.Van de nieuwelingen 

) • SQ11ensena 46-34.22 zitten Eefting en Kok nog bij de tweede "tien", 
1 o. Eygenbrood 45-331 Zij nel'len de plaatsen in van Peters en v.Oost-
17. Eeftin·" 44-3181 veen,die toch langz.am maar zeker klinmen.Pe-
18. Broers:ia 43-302 ·ters was in de laatste bondswedstrijd weer in 
1 9. van Hove 42-2991 z1Jn oude vorm. · 

20. Best 41-298�- Onze koplopers doen niet veel. voor elkaar on.,. 
21. Peters 40-2901 ·der.In de laatste ronde regénde het rel'lises, 
22. v,Oostveen 39-281 Vonk staat aan de kop en is dus winterkaopioen1 
23. Neidig 38-2711 
24. Jacernan 37-259� 
25·, v.Ollefen J, 36-254 
2 6, v .Hulst 35-2 39 
27. Alberts 34-232 
28. de Jong 33-219 
29� de Vos H, 32-2091 
30. I'Ieijer 31 -2071 
31 . v.'.l,Velde 
32. den Hertog 
��-. tiei11s 

, • v .13reevoort 
35. Vledder 
36. Oosterbaan 

1 3e ronde: 

30-203t 
. 29-·1 69 

28-177 
27-1611 
2 6-125 
25-111 

Vonk-Roosendaal 1-t 
v.Steden-v't Riet t-t 
Veer-v,d.Maas 1-t 
Bsrendn;gt-de Vos A. 1-t 
Kok-Best 1-0 
Jagerman-Alberts 1-0 
EJjgenbrood-Serlijn 0-1 
de Vos H, - de Jong 0-1 
l'foijer-den Hertog 1-0 
Vledder-v .BrGeV, 1-0 

9e ronde: 1 Oe ronde: 
Vonk-van Steden t-t v .Steden-Vonk 0-1 
v.d.Maas-v. 't Riet 0-1 de Vos A-Veer 1-0 
Eefting-Barendregt 0-1 v. 't Riet-v,d.Maas 0-1 
Kok-Schipper 1-0 Barendregt-Roosend.0-1 
den Hertog-Best 0-1 v,d,Vos-Broersma 1-0 
Alberts-Meijer 1-0 Schenser:ia-v. Oostveen 1-0 
de Vos H.-Heins 1-0 Peters-den Hertog 1-0 
v.5..Velde-v.Breev. 1-0 van Hove - Alberts 1-1 
de Jon;c;-Vledder 1-0 Meijer-Vledder 1-0 
11e ronde: 12e ronde: . 
Eijgenbrood-Schipper 0-1 Roosend .-v.' t ·Riet 0-1 
Neidig-Best 0-1 v.d .. Maas-de Vos A 1-t 
Alberts-Peters 0-1 v·eer-Barendregt 1-0 
Jagerr>ian-Meijer 1-0 Best-Peters 1-0 
de Jong-de Vos H t-4 van Hove- Neidig 1-0 
v.Breevoort-den Hert.1-0 de Jong-Alberts 0-1 
v.d.Velde-Vledder 1-0 JV!eijer-v.Ollefen J, 0-1 

Omdat de enquète onder de leden geen brieven 
bracht van diegenen,die tegen de' geprojecteerde 
regeling waren,gaan we met ingang van de vol
gende ronde dus 35 zetten in 1� uur spelen, 
Daarna 20 zetten per uur (voor partijen,die dus 
langer dan 35 zetten duren) 

Ho(, steeds wordt er na de partij een briefje ingevuld, Ook is het nog steeds 
onz8· gewoonte,dat. na. het spelen de stukken en het bord en de klok worden 
oygeborgen. 



Bondswedstrtiden. 
1 3 november. 

' " .  . .. 

v.v.G.A. 4 
Post. 
Beekhu'is 
Veltkarip 
La:·'.lbo 
v.1"Iaanen 
Roosnek 
Nobel 
Hoge na 

Hall 
Wissingh 

Caissa 2 

t-t Eijgenbrood 
0-1 v.d.Vos 
1-0 Neidig 
0-1 Broersoa 
Öl-1 v.Oostveen 
0-1 Schenseria 1 1 J 2-2 agernan 
0-1 van Hove 
�---� Peters 
1-0 v.d,Veere 

32�·62 

2 0 noye!'1b er. 
Caissa 3 - Patri··�oniun-oost 3 
Serlijn 
Eefting., 
Best 
Jagernan 
de Jong 

1 1 B 'iJ' s !::Jans 1--r 2-2 v.d.Hilst 
0-1 Hoekstra 
0-1 'l'oxopeus 
1-0 Beffers 
0-1 Martens 
0-1 Peen 
1 ·-0 Pels (ziek) 
0-1 Brener 

de Vos H, 
v.Breevoort 
Schipper 
v.Ollefcn 
He ins 

__ l=Q_t!:::stert 
4-6 

27 novenber. 
Caissa 1 - Philidor 1 

De.' tegenstander kwa;:ë 
met slechts 2 nan op! 

�.s.c. 3 - Caissa 1 
�Joir'gdrager 1-0 Vonk 
Gurolt 1-0 v.Steden 
Vlasbloer� 0-1 Roosendaal 
Melissen 1-0 n.o. 
clo S0hipper 1-0 v.d. Maas 
Verloren v.T.1-0 de Vos A. 
D . . 

1 1 1 'f lSSe S 2-2 \88T 

Bultje 0-1 F'erwerda 
Mw. Vinke 0-1 Barendrogt 
v.Buitenen __ Q=1_9:� GraaÎ 

5i-4.L 
2 -· 2 
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Caissa 2 heeft VVGA 4 weer verslagen.Ook 
in het vorige seizoen trokken wij aan het 
langste eind. Neidig en v.d,Veere Boesten 
EJet lege handen naar huis. Wat v,d,Veere 
betreft,hier zal een gein.is aan regelBat�
ge oefening oeegesproken hebben. 
Het behalen van een overwinning is altijd 
een prettige zaak; naar Caissa 2, zal tocl� 
noeite genoeg hebben orizich in de eerste 
klasse te handhaven. 
Invall:ler Jager!'lan (voor van Hulst) heeft 
zich goed geweerd. 

Patrinonium heeft het halve bestuur laten 
aanrukken on Caissa 3 te verslaan; dat is, 
gelukt.Or1dat we enkele Patr.spelers ken
nen,wisten we al van tevoren,dat we wei
nic; kans hadden.DaaroEJ vinden we de 6-4 
nederlaag nog niet eens zo geld 
Serlijn heeft aan het eerste bord alles op 
alles gezet,de Vos H.kunnen we troosten 
1'1et de nededeling,dat we de kracht van 
dhr. Martens persoonlijk meermalen hebben 
ervaren. 

Het niet opkonen van Philidor betekent 
voor deze club 2 coopetitiepunten ninder, 
Ze hadden er 2,nu dus O. Volgens de regle
nenten Fordt de wedstr�jd op een nader te 
bepalen datun overgespeeld. 

Hat VVGA 3 ons verleden jaar "geleverd" 
heeft,heeft thans ASC 3 gedaan.Een neder
laag Dot dezelfde cijfers. Wat er n)Ot van 
't Riet· aan de hand is weten we ,niet; h]j 

verscheen niet,er zal wel iets heel bij
zonders gebeurd zijn.De nrs, 1 .- 6 brach
ten ons 5 verliespunten.Dat zegt toch wel 
iets van do sterkte ·van ASC 3.Roosendaal 
trok zich van dit geweld niets aan en 
trok wel aan het langste eind.Ook de borden 
B,9 en 10 deden het goed. 
Deze nederlaag kán ons de eerste. plaats 
kosten,want ASC 3 zal zich wel niet la
ten verrassen.We zullen moedig volhouden, 
want ook de 2e plaats is een belangrijke 
plaats! 

· · 

Het verliezen van onze"voorsten" zal ook voor de ladder gevolgen hebben. 
Ze zijn afgerend en geven dus de "volgelingen" gelegenheid iets in te lopen. 
Roosendaal z,i t op rozen! 



'11 dececber, 
Waesp 2 
v .Baalen 0-1 
8cheeri:1eijert-t 
de Bruin 1-0 
v.D01J.l'sen *-* 

_21 __ 2f !I o 1t1:10JlS 
f�eijzer 1-0 
de Groot 1 -0 
\'Jillr�tlSCh 1-Ü 
i�i {-t1::ers -�-t 
Dulle•:iont 1-0 

7-3 

Caissa 3 
Schipper 
Eefting 
Jagerman 
de Vos IL 
v.d.Velde 
den Hertog 
v.Ollefen 
He ins 
v.Breevoort 
Vledder 
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Met 3 wagens reden we naar Weesp.De wedstrijd
leider noest als chauffeur invallen,ondat de 
wagen van Schipper,na een salto op de Afsluit
dijk,tot een gedeukt geheel geworden was.Schip· 
per zelf is er net de schrik afgelrnmen;hij de
nonstreerde dit door in een keurige partij z'n 
tegenstander tot capituleren te dwingen.Heins 
:Joest al na rUÜ' 10 zetten opgeven. Van Bree
voort schoof vlug renise en v.d.Velda bood 
rmüsa aan en kreeg dia. Zijn stelling was o, i. 
beter dan die van zijn tegenstarnler ;Den Hertog 
kon het niet bolwerken en verloor (3-1).Schip
per maakte er 3-2 van.J·agernan verloor (4-2) 
de Vos H. en Eefting zagen er geen gat in en 

verkregen renise (5-3) Vledder boog ook het hoofd (6-3) en toan twee van 
de 3 Vi ';gens al naar ADsterdar1 vertrokken waren,zat v.Ollefen nog te .zw.eten. 
Accnve,.n!rnl'Jk had hij een betere stelling,naar een verkaerde zet bracht hem 
in een n:ldë·lige positie. Or:i half 12 gaf hij op.(7-3). 
Zelf he1èben we de avond in gepaste ru.st doorgebracht.'n Babbeltje net de 
wedstrijdleider van Weesp • . • •  een rondwandeling langs de borden. Weesp han-
.ee:rt ook het systeeri-Keizer. Ze zijn er ook entoesiast over. Toch wijkt de 

Weasper r. •geling af van de onze. Als er een bondswedstrijd wordt gespeeld, 
wordt er die avond geen clubconpeti tie t;espeeld .De bondswedstrijden tellen 
fü·n o?k niet ::lOe in voor de ladder, ©Weesp heeft deze regelin� ingevoerd, 
o Klat' lwt rui:·.ltegebrek heeft .Toch heeft deze wijze van doan nadelen,want 
V<:i.n de resterende 25 leden,waren ar 8 present.Ze schoven uaar wat. Wed
r;trijdleider Leon heeft het wel ruRtig zo! 

18 deceub<0>r 

Caissa 2 - Patr.Oost 2 
v.d.Vos t-+ Lof 
Ev,:;•mbrood t-t v .d ,i•1eydan 
Br·oers'1a 2� Gouw 
Schipper 1-0 v.d.Werff 
Schanse'Ja 1-0 n.o. 
V8!1 Hove t-t v .Ketel 
v. Oos tveen t-t Volgenant· 
:Pr-ters 1-0 Dijk��an · 

,idi;:; 1-0 Stok 
v, d, \T Cèere __ i=Q_!_2xopeus 

7t-2t 

PatrL:ionj.u11 Oost verscheen ··:iet 9 :'lan,Schen
se:-JR kFa:'l dus goedkoop aan een 1 .Aan de an
dere borden is behoorl�k gestreden.Als we 
eerl;;jk zjn,:-10eten we zeggen,dat Caissa 2 
zich prir1a heeft geweerd. Veel hoop op zo'n 
overwinning was er vóór de wedstrijd niet. . 
Peters en Neidig waren in vorD,terwijl v.d. 
Veare ondahks de geringe oefening toch een , 
aardige winstpartij speelde. V,cl,Vos weerde 
zich aan bord één uitstekend.De ouders garde 
deed het wat nrntiger aan en behaalde diver
se re'"ises.Schipper (voor van Hulst) • •  priJ?Ja! 
Caissa 2 heeft nu '3 wedstrijden gespeeld en 

heeft, zoçüs u uit de st::md elders kunt opr<aken. 2 overwinningen op zak 1 De 
nederl2a.c tegen de lijstaanvoerder ASK-CineCTat 1 is geen schande. 

' -

Stand 1 a klasse B. 

gesp. gew. 

1 .ASK-Cine'1at 1 3 3 
2.Ar:istel 1 3 2 
3.Slotervaart 3 2 
4.Caissa 2 3 2 
5.VAS 5 3 2 
6 .JVI.:;�uwe/Morphy 3 3 1 
7.Zukertort 2 3 1 
8.Patr,Oost 2 3 1 
9.cle Pion 3 3 0 
10.VVGA 4 3 0 

- - ----�---. ··-··--- -----·-

gal. verl. pnt. bordp. 
0 0 6 19t-1 ot 
1 0 5 18 - 1 2 
1 0 5 18 - 12 
0 1 4 17t-12t 
0 1 4 17 -13 
0 2 2 14 -16 
0 2 2 1 3i-1 6.1-
0 2 2 1 of-19f 
D 3 0 102-192 
0 3 0 11t-1 at 



, 
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Uit de stand van de 1 e klasse B blijkt ,dat Caissa 2 niet eens zo'n gek fi
guur slaat. Als de. tanden op elkaar gezet worden, is misschien handhaving 
in de 1e klasse :·.wgelijk. U weet toch,dat er uit de 1 e  klasse B wel zo'n 
4.of 5 tientallen zullen 11oeten degraderen? Vasthouden,Caissa 2! 

Stand 1e l::lasse A. 
gesp. gev.1. gel.verl. pnt. bord p. 

1 .A.s.c. 3 3 3 0 0 6 · 1 8t-1 1 + 
2·.de Pion 2 3 3 0 0 6 1 8 -1 2 
3. Maccabi 1 4 3 0 1 6 23t-1 6t 
4.Caissa 1 3 2 0 1 4 1 9  -1 1 
5.Patr.Oost 1 4 2 0 2 4 20 -20 
6.Ya�4 l'l.Euwe 3 1 0 2 2 1 4  -1 6 
7.,Het ;;Jitte Paard t, 1 0 3 2 11+-22+ Philiclor 2 strafpun-
8,i;ïeesp 1 4 0 0 4 0 1 3  -27 ten i.v.B. niet op-
9,A.s.c. 4 3 0 0 3 0 x) 11 -19 kon1en. 

·10,Philidor 1 1 0 0 0 5t-4t 

Caissa .. is doo.r de nederlaag tegen ASC 3 behoorlijk achterop geraakt. Als op 
29 januari tegen de Pion 2 gespeeld wordt,zal dat.de krachtproef worden. 
Oök Maccabi heeft pas 1 verliespartij; deze heren ont1oeten we pas in de 
laa.t.St __ � -"rb'nde � 

Ui'(;. ;1ededelingen van v.' t Riet blijkt nu,àat hij 'len dag te laat bij ASC 3 
8.anklopte .De wedstriJd heeft 1•1el lanG ·gëduurd ,naar het was van ·onze vriend 
té1• opti•·1üJtisch te denken, dat Caissa · 1 cle volgende avond nog wel bezig 
zou zij11. Caissa. 1 i-:_1ag gee11 steek il1G·er :ls.ten vallenl · 

Stand 2e klasse B. 
gesp. gev..r • gel, verl. pnt, bord p. 

1. P3,tr. Oost 3 5 4 0 1 8 29t-2ot 
2.-. U,D, 2 3 3 0 0 6 1 82-11 ';' 
3. Slotorvs.e.rt 2 3 2 1 0 5 1 9t-1ot 
4�· Vlec:sp 2 4 2 0 2 4 22+-1 72 
5-,�· {r'1accs.b i 2 ·1 2 0 2 4 21 -19 
6. ASK·-Cfr1enat 2 !r- 2 1 1 3 22 -18 
7. Max Euwe 5 4 1 1 2 3 1 8  -22 
8 ,  Co.is.sa 3 4 1 0 3' 2 1 6t-23+ 
O· Dbs/SVB 3 ' 0 1 3 1 1 5t-24t jo �t· 

1 o. P"s.'tr. Oost 4 3 0 0 3 0 7-23 

Als Cn:î .. s.sa 3 {rat sterkc'r kan uitkor:ien (en dat kan) 1 dan kan enige stijging 
o:p d� ran,;lijst •cogelijk zijn. We rekenen er echt nie-i; op,dat jullie bovenaan 
eindigt

_
'·
. 

i 

We lirJbbcm nu '10 'van de 27 bondswedstrijden gespeeld. Dat elke week 'n 
ttc:mtal •:·oeten laten opdraven ;vinden ·we eigenlijk een beetje teveel van 't 
goede .De rost erende 1 7  wedstrijden r,ioeten in een korte spanne tijds - in 
3t n8.and - geRpe8ld worden. �·Ïe hopen V8.n ganser harte,dat,al-s er weer· ver
enigingen uit de ASB ovr,rkonen - VIe zouden dat blijven toejuichen - wedstrijd
leider van i'iastrigt e(·êl' andere verriu:ftige oplossing vindt on de nieuwe tien
to.llen in te delen. �e weten,dat we niet alleen staan blj deze vérzuchtingen; 
ook andere wedstrijdleider'T zuchteYJ onder het juk. 

l'faand.blad. 
We •··T8.ron ietwat besohaaud,t'oen:het :1aandblad van de S.V. Patrimonium 

Oost op ons bureau word .;ed'0pon•Jerd, We kunnen bete'.r spreken over het 
r1aandboek, Zijn wij in st;'·.at 'o'·::, 6 of 8 pat;ina' s te vu.llen,Patr. levert zijn 
"khrnten" een boekdeel van ovo.r• de 20 pagina's. De vereniging beschikt over 
een •tiental sc:ribenten.Da,'s 0::1 je vingers af te likken.Wij hebben er één, . ; 
sans twee of drie. 't Is eeh':iboi blad,uaar het wordt to nooi,als "intie!'.le 
zaken" van andere wedstrijdleiders broed ui tger:ieten worden. Er 1�6rdt in ver- -

-....� ,>;"'\)\· ' 

- ,_,.,_-
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>teltl,dat uw wedstrijdleider buiten de cluburen met een rode fez oploopt.We 
nonen hierin een soort van jaloezie te zien. Stil laten betijen! 

No2e het blad over 1 0  jaar nog over de 20 pagina's tellen! 

�gQ�ll��=""��§��j_j9,�1)· 
��é�llg�hl��=�g�g· 

8 januari in gebruiknening van het nieuwe clublokaal! 

Qêi2§ê_1_§E2211� 
dinsdag 8 jan. thuis (tegen Het Witte Paard) 
dinsdag 29 jan. :a±:t thuis (tegen de Pion 2) 
dinsdag 19 febr. uit. (tegen Max Euwe 2) 

( ) 

Q�i22�-�-2E��11� 

dinsdag 1 5  jan. uit (tegen de Amstel 1 in Uithoorn) 
we proberen '·)en autodienst te organiseren. 

dinsdag 5 febr, thuis (tegen Zukertort 2l 
::iaandag 25 febr, uit (tegen Slotervaart 1 

Q�i22�-d-2E��11� 

dinsdag 22 jan. thuis (tegen Dos SVB 3)  
maandag 1 1  febr, uit (tegen ASK-Cinemat 2) 
dinsdag 2 6 febr, thuis (tegen Maooabi 2) 

Neem deze data op in uw nieuwe agenda! 

� 
P,S, 

Prettige feestdagen toegewenst! 

Veel voorspoed in 1963 toegewenst! 

Veel succes toegwenst bij mv pogingen om nieuwe 
leden te winnen. 

x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x 

Reisplan 15 januari naar Uithoorn (Caissa 2) 

V2.n Hove + Broersma vanuit Amstelveen, 
Van Hulst riet eigen wagen (geen passagiers) 
Sohensema l'Jet Peters en v,d,Vos 
Eiigenbrood met v,Oostveen,Neidi.; en v,d,Veere 

Saden 1 0  spelers.Tijden en instapplaatsen worden per brief bekend 
gemaakt,ïJchalve aan van Hove cm Broersna (die willen wel een af
spraak naken) en van Hulst. 

Hij,die die avond niet nee kan,gelieve dit zo .spoedig mogelijk aan 
de wedstrijdleider te melden. 

SpCJelterrein: Café Centraal,Marktplein 6, Uithoorn • 

. 1 januari: sinultaanséance von Bronstein,Averbaoh (twee Russen) en 
Euwe ,Henneberke en Wi thuis. Pls.ats: van Nispenhuis ,Stadhouderskade, 
Tijd: Half 2. Kosten: geen. Aannelden per telefoon:hr.JV!isset (792642) 


