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ONE MAN SHOW. 

Hier is no. 100 dan ! Geen vlaggen,geen kransen,doodg 
'l:JJad. no. 100. Van de 100 mochten we er zelf 92 volschrijven.· JJ:f ; . . .. eens een bijdrage van ,)én der leden. Dat betekent zo 'n . 450 stencils' vq]_g§l,_, · 
praat. Natuurlijk is er altijd wat te vertellen. We weten,dat velen.de,.' 
zakelijke gegevens op prijs stellen. Dat het blad wordt gelezen,blijkt.uit 
di" mondelinge reakties. Iemand,die iets voor de club voelt,beho()rt.op.dë 
hoogte td zijn van de competitiestaJ1d,ei1,de uitslagen,de verslagen Vàn de< 
gode legeerdenvergadering, enz. Het gevaar van alles .is, dat elk numrrier . . 
:weer e<m" one man show" gaat worden:. Toèh voelen .we ons g0en Wi1n $ah,.o!;!k '· . 
g<H�n Zwarte Riek. Het nuchter weergevon van alles wat belangrijk' li'j 1tá�i'l. çi,l 
Llicmig stencil vullen. Toch zouden wé wel eens b.v. een· stukje wi1leri; op:.. ·. 
nem,cm,waarin iemand een opening behandeld. Houd op,hoor ik u brornineil;<;)r. · 
zijn boeken voldoende geschreven over openingen, middenspel en eindspel;>. · 

Dm> geen openingen! Misschien een aardige partij? Een leuk '\i:O'b:t'.�z 
vaL Ze blijv·:m welkom! 

Want",." ons eerste struikelde wél en ASC3 en de Pion Z strl.l.i'-' 
kc;lden niet! Verleden jaar girig de promotie aan- onze neus voorbij,_dij;'

. .· • jaar weer ! We nis ten de boot op een haar! Toch is het naar onze mè:p:i:ng 
e:i:gen schuld, -�Je hebben heus. een aardig team,maar toch ontbreekt de . . · _ 13pirit; Voorts hebben. we dit seizoen teveel een beroep· moeteh doen, op . 
de·reserve-voorraad. Vonk,op de club een prima speler,faalde aanhe;t · 

or.o< . bord keer op keer, Vijf nederlagen is van het goéde teveel.Maar 
.v.d,Maas floest vier keer in het zand bijten. De Graaf brachi; .het.er 
be ste af, 6 overwinningen en 1 remise. In dé noodlottige weds�riJd;-t;e," · 

.. 'gen 1ifoesp was hij afwezig (met kennisgeving) ,maar tegen Philidor .ve)'.'�ê11een 
hij> ri:i:et op ]'jet appèl! Van Steden behaaldo 5 rem:i:ses en s 'Lechts. �.éri pvér,..,; · 
\'1inning, Veer deed het zeer goed: 6 overwinningen en 3 r.emisés •. • Oii�\l,\ 

. vriend van 't Riet mist zijn glanzende vorm van verleden jaar. Hijhaal�Ë( 
fä�tde 50%. Barendregt was behoorlijk op dreGf,deVos A. én RobeC:nÇt�áJ;i 

···· · . .
..

.
. zeêr 111.iddelmatig. Ferwerda had een druk stl.l.diejaar,maar haalde toen � \: 

< 
.
óv,;���::i�!:i�i��; ....• �i�i�ii�!�i��:I;��h1:ns�k����e,.,�0M%�füf§7�1J�e�K;f%il�{i��j"�; 

r;\('!jt;p>bord qoe ten vieghalen. Te star:t'.e hand]'ja-v1µgc van J;l�Pa(lldeJ a:f:'l'H):fa]f\l,l'J;'(' ,C,'.;1; 
: i�" · ·· · · ·  
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StansLJn de 1e klasse R. 

gesp. gcv.r. 081. vcrl. pnt. bord p. 

1 • V.A. S, 5 7 6 0 1 1 ;il 44 
2. De Am1tcl 1 7 5 1 1 1 1 42t 
3. Slotervaart 1 7 4 1 2 9 37 
4. ASK-Cincmat 1 7 4 0 3 8 42 
5. Caj_ssa 2 7 4 0 3 8 33.L 
6. I''18X Euwe 3 7 4 0 3 8 35t 
7. Patr.Oost 2 6 3 0 3 6 24t 
8. Zukertort 2 7 2 0 5 4 30.L 
9. dG Pion 3 7 1 0 6 2 f 292 

10. V.V,G,A.4 6 0 0 6 0 1 6 (2 verliespunten) 

Als we deze stand goed bckijken,dan zien we dat Caissa 2 er niet 
dender8ncl voorst2at.We rekenen er op,dat er zo'n 5 tientallen degraderen 
!1aar onze 5e plaats zal fel aangevallen worden.Alleen als we uit de 
laatste wedstrijden (tegen VAS 5 en de Pion 3) wat punten halen,kunnen 
1-.re 011s "veilig v1anen. 

Caissa ). 

Caissa 3 no,Jt nog één wedstrijd spelen tegen Patrimonium Oost 4. De da
tum is nog niet bekend. 

Stand in de 2c klasse B. : 

1 • U,D, 2 9 7 1 1 1 5 55.L 
2·, Weesp 2 9 7 0 2 1 t+ 571 
3, Patr. Oost 3 8 6 0 2 12 451 
4, Slotervaart 2 9 5 1 3 1 1 48t 
5. ASK-Cinemat 2 8 3 1 4 7 35t 
6. Maccabi 2 9 3 1 5 7 42 
7. Dos SVB 3 8 2 2 4 6 40 
8. Max Euwe 5 8 2 1 5 5 40t 
9. Caissa 3 8 2 1 5 5 32 

1 0. Patr, Oost 4 6 0 0 6 0 13 

Ten aanzien van Caissa 3 hot volgende: 

Geblehm is,dat we voor 3 tientallen te weinig spGlers hebben. 
Als i,ro geweten hadden,dat t'�r Heege en Alb"rts (van Booyenga wisten we 
het) zouden uitvallen, dan hadc18n we geen 3e ti<mtal doen imichrijven. 
Een aantal van 36 akticve spelers is l'l'"t het oog op de oudere leden en 
de studerende le.den (die les hebben on dus op andere avonden in uitwed
Rtrijden niet kunnen l'lecdoen) te weinig. De wedstrijdleider zal straks, 
als het a2.ntal leden niet iGts toeneemt ,moeten voorstellen met 2 tien
tallGn een een zestal (in dG naklassc) deel te nemen.Tenzij" . • •  ,ja tenzij 
u voor een stuk of zes nieuwe leden zorgt! 

�bi=è:����g�ri· 

Stel,dat er uit de KNSB 2 teams naar de H.S. terugkomen (die kans is 
zGer groot) en dat U.D. (kampioen van de hoofdlüasse) niet prrnoveert, 
dan b<JzrJtten d��e clubs 3 plaDtsen in de hoofdklasse .Er zijn dan nog 5 
plae.tsen over; Gen ervan is voor de kar:ipioen van de Gerste klasse A. en 
dfl.n nog één voor de kampioen va.n 1 B of no. 2 van 1 A. Het gaat net els 
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met do nog0rtojs • • • •  toon waron er nog maar drie (plaatsen). Er li\oeten dan 
vior teams uit de hoofdklasse degrade:ren. E()n van dj'@ vier nag nóg knok-
kon om ziin behoud ,maar ,op het áánta,al pls;atsèn heef.t. d;i t geen invloèd. 1 

In de eerste klasse A worden geplaatst: 
de 4 dec;rada.hten (of 3 degr •· + 1 niet promoveründe) 
nummer 2 uit 1 B. 
resteren 3 plaatsen voor: Caissa 1 

Pntr,Oost 
1'1accabi 1 

1 
of l'llax Euwe 2 

Er clcgraderGn dus uit 1 A 5 tü:ntallen. 

In de eerste klasse B w.ordo.n geplaatst: 
de 5 degradant'en uit 1 A. 
de kampioen uit 2A 
no. 2 uit 2A 
winnaar no. 3 van 2A •· no • .  1 van 2B 
Same.n 8 plaatsen,zo·dat uit · B 8. teEllll!sde:.'.raderen! 1 

Begint het u te duizelen? Vlo hübben het ongunstigste geval genomen! 
In hot volgend nummer kunnen we definitief gaan rekenen;dan zijn de eind-. 
standen wol bekend. 
Dit alles vindt u ondor hüt hoofd: REGBLEN VOOR DE COMJ?l]TITIB INDELING. 
ondei" B op blz. 5 van het groene bookje. We haddon het beter kunnen noe
n.on :pj!pOJ'TATIE REGBLING voor het seizoen 63-64. 

���������=�=�2J���jg� 

Do ti tanemitrijd is bogonnen. ;Overal in de wereld wordt deze ,st:r:ijd ge
volgd. 't Is voor de wereld janqer ,dat dit een Russische aangelegenheid . 
is. Voor do oorlog haddori we Dr. Euwé!. als wereldkanpioen. Zijn strijd tegen 
Aljechin heeft hot Nederlandse schaakleven een injectie gegeven, Wie in 
die jaren niet schaken kon,was niet modern. Vele jongeren hebben tóen ge
loerd wat schaken is! Vele schaakclubs profiteren nu nog van die grote 
strijd. Eigenlijl1: hebben we in deze tijd weer zo iets nodig. In Rusland is 
het schaken populair. Maar zo lang we goen Nederlandse wereldkampioen 
krijgcn,blijft het schaken weer op een laag pitje staan. De K.N,S,B. zou 
zich Eleer moeten inspannen om belangrijke toernooien binnen de grenzen te · 
krijgen. Dat onze Bond hiorbij veel mooilijkhodi:m moot overwinnen (politieke 
en'. financiele) weten we. Kan de toto niot'een ps.ar losse guldens missen? 

gggJ]ggl(,1g=,1;1gggJ;i:;),igg�,; 
12 naart:Uàissa . ._ , ! . 
Vonk 
v. 't Riet 
v-eur-. 
Baremlregt 
v.d.Maas 
Broersma 
de Vos A, 
v.Stedon 
Serlijn 
van Hulst 

0-1 
t-t -2--2 
0-1 
0-1 
0-1 
1-0 
t-t 
t-t, 
l::Q_ 
4-6 

1 - Weesp 1. 
Spel 
Wouters 
Rol . 
v.Baalen 
Boom 
Loon 
Holtman 
Scheermoijer , 
de BJ;'uin 
Dullemont 

(4-6) 
Caif;sa 1 volkomen van slag. Barendregt 
verliost van v.Baalen,die door Schipper 
in de wedstrijd Weesp 2 - Caissa 3 werd 
matgezet ! Weesp 1 spoelde in do ze wed
strijd met 5 spelers uit Weesp 2. 
Deze nederlaag betc"lrnnde hei;. oincle van 
oen kampioensdroom. · 

,vje praten er ni(it m()cpr over! 

,, 

�.· 
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1 '? n:>.art : 
v,d,Vos 
Eijg-:nbrood 
Poters 
Kok 
Broc:rsi:12. 
Scl1i.p!70r 
1\TeicliL.; 

Caissa 2 - Max Emrn /fo�phy 3 ( 4t-5t) 

v<e,n Hove 
v,Oostvccm 
EcÏti11L; 

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

_l:Q_ 
A-t-5t 

Jansen 
Terwijn 

: v. 't Hul 
Drukker 
VELn Dar;i 
l11uldor 
l'Iéèhn 
v. Z"\·;cdc:n 
HarshaGon 
do Boer 

Hadden we nooit :nogcm verliezon,Voor
<-11 de staart ki,-rïspcldc te 1'i'2inig. 
Maar schakd1 is cm blijft mo;cilijk,Dat 
ondervond Peters,die vanaf de opening 
vorlorcm stond, Dat ondervond de wecl
strijcllEdclor, die van zijn togen.stander 
zo in2�ar een tor0n gooffx·eorcl kreeg. 
Dank u bol8efc1! 
Max Euwo had .e:en vrij pittig team op 
do b�0n gebracht. 

13 r•Jc• .. c:rt: SlodJ.:rVa8.rt 2 - Caissa 3 (&t-iflt) 

Hirt 
Eeri11g 
v oRictbcr.C(G:t1 
Schne:ijdcr � 
Ottoma 
Eir..J�1c lot 
Goodhart 
Bes 
J 2�nsc11 
do Krou 

1-0 
1-0 
1-0 
1.._1.. 2 -2 
0-·1 
1-0 
1-0 
1-0 
1-0 

__ l::Q_ 
81--11-2 2 

du Vos H. 
n.o. 
.n. o a 
do Jong 
v.Ollofcm 
n.o. 
He ij er 
den Hertorr 
VlGcldor � 
Oosterb2.an 

AC 

Gebrek: aan r1onsen ( ziokGn ! ) was er dG 
oorzaak v2.n, da.t w0 slc chts 7 ma.n hdden. 
Wu haddun er nir.;t l"!oor. Slotervaart 
woigcrde uitstel voor de zieken on 
kon zich str<"len r1et de daverende over
winning.WJj w8.rGn blij,dct we dezG uit
wedstrijd officieel toch konden spelen, 
Zelfs de Jong h(•bbcn WG per taxi naar 
het strijdperk gesleept! 

2 6 i::.a2�rt: Co.is sa 1 - PhilidGr ( 5t-:ft) 
Vonk 
v, 't Riet 
Veer 
v ,cl ,M8.aS 
B2ron0_rcp:t 
de Vos A: 
Ferworda 
"To Stodun 
SchiP-PGr 
I--1.oo sC i1d8,2vl 

0-1 
0-1 
1-0 
1-0 
1-·0 
t-t 
1-0 
0-1 
0-1 
1-0 

1 ê\pril: J\b.ccabi 
David s on Il 
E11;zl2ncler 
Davidson E. 
Boulogn2 
R0isnnstédt 
Rath 
Jessorun 
Rafolowitch 
Goldstein 
Bosch 

1-0 
0-1 
1-0 
1-0 
0-1 
0-1 
0-1 
0-1 
1-0 

_Q:l_ 
l� �-6 

Petorsma 
r11azcc 
Sche:pel 
Poel 
Si rag 
Burc;c::rs 
Köster 
ïfolster 

Philidor heeft zich tot het ui
t,,rsto verzot. De Graaf,kourig 
gcconvocc&rd. 9l1ad scl1.ijnb2"ar geen 
tijd! Schipper v0rving hon ! Beide 
koprno.nnen bogen hot hoofd, terwijl 
alon bc.J.jond werd co1�12akt :Vonk kan 
in 5 zc;tten winnen, l1aar do beste 
stuurlui stonden weer 8.an wal! 

Hupkons v/d Elst 
v.d,Tak 

� Caissa 

Vonk 
Vosr 
van Hulst 
v. è . •  i11Iaas 
de Graaf 
do Vos A. 
F<;rwurda 
Roosendaal 
Barondroct 
Kok 

(4-6) 
De laatste wedstrijd van CE'.issa 1 • 
V çer en clo Grs.af in ongona,al1:bare vor1n, 
Guan enkele remise. Het is dus hard 
togen hard gegaan. Kok' s togcmstander 
wilde al 2.fbr.:iken, voor er 40 zetten 
war0n gcdaa.n.Dc1t gaf onig.:.; troublG" 
RooEwndaal hGeft het pal'!. der over
winning hervonden. V.d.Maas gaf een 
gch<Jide rer'liso weg ( zGgt hij zelf!). 
Maccabi beschikt thans ov;:;r een keu
rige: zaal 1 
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Bijdra..t;é' voor ons 100c clubblad vqn de S.V."WatorgraafsG100r" 

Hierbij wil' k mijn dank betuigen · 
voor h.lt bl2.d dat u st e e ds zondti 
Tl::l}(cns c::1ls 'lc uw nicu\VS lc:Gs donlc ·ik: 
C::üssa-lodon z.ijn verwond, 
u::t oen r·m.n ,dio in zijn ''entj e 
c,lko CTaand ec;n krctnt volpont. 
Uit 11"1 lo.citsttJ numncr weet ik, 
u Gé12.t ne.2.r c1c hona"crcl h·�;en. 
I'-'Ioog' uw n2.2,r1 nog t�·tl van jaren 
pr�_Jl<:c_;n OlJ p8,ginu éón. 

· 
In 't boLcn� v::cn club en spelers , 
r1s.n:V.: 0r noE;;n3};i,ls li.onc1erc1 vol. 
lfoldsnc1 vulo sch,,.aksuccossen, 
1•rcnst 

11 collega" .-.VT i ttebol, 

Bijdrc.1.cen voor ons 1000 clubblad van de: lodc;n: 

? ? 

· J ,H. Wi ttcbol 
socr·.s.v. W1n1eer. 

• 

• 
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Do _cJubcQJ!illoti tic. 

Ste.nd na de 27e ronde : 

1 • Voer 60 - 1004 
2" Vonk 59 - 960t 
3. v. 't Riet 58 91Bt 
�" de Vos A. 57 - 903 
5, v·. d .Maas 56 - 395t 
6, v,!.l"Vos 55 - 890 
7. B8,rcnclrcgt 54 - 851 
s" Ji'erwerda 53 - 820 
9. Roosondp_al 52 - 814+ 

10. Surlijn 51 - 793 

1 1 • do Gra2.f 50 - 747 
12. van Steè d en 49 - 727 
1 3. Eijgonbrood 48 - 700 
14. Kok 47 - 698t 
1 5. B1'oers.i.na L]. 6 - 647+ 
1 6. Peters t+5 - 639 
17'. van Hulst 44 - 627 
18. Schipper i� 3 - 619 
19. Eefting 1,2 599i 
20  .• v.OllefonJL 41 - 572t 
21 • .  V8.n Hove 40 - 529 
22"  Noidig 39 - 526 
23. v. Oostvoon 38 - 508 
24. Best 37 - 502 
25. Schonson1a 36 - 502 
26, Jagorr1an 35 - 432+ 
27. de Vos H, 34 479 
28, da Jong 33 - .rit� 91.. 

Dtls -
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Voor de oersta,die bovon da 1000 zit, 
Bctckcmt: g8haim e;ehoudon prijs ja van 'n 
onbc, kende gover ( 'n rokertje), Vonk ont
troond ,naar • . • •  hij komt terug! Van der 
Vos op da 6e plaats. Is die, vont nu zo 
goed, of is do rost zo afgezakt ?  Willen 
de GraGf cm van Steden hun ple.a ts in 't 
ecrstc tiontal behoudcn,dan zal er gebokst 
mooten wordcm,horen. Er zijn nog 7 ronden 
to spulon. Zou Sorlijn hot houden? Dins
da::; j .1 . bond hij Ferwerda aan zijn zegekar! 
Onge:looflijk! 
Van he:t ondorsto front woinig nieuws. 
Van Ollcfcm J,L, doet ve rwoede pogingen 
om zich bij do tweede tien to plaatsen. 
Of VEm Hove cm v.Oostveon dit acceptoren 
diont nog afgewacht to wordan. 

Er zijn 21 v;:Jrscl1illcnclc spoler·s ,clio niet 
meer togun elkaar mo::son uitkomen.Het ma
xinur1 was vil•r partijan. 
Verbodon zijn: Vloddar - v .Bruevoort 

Vladdar - lkins 
Hoijor-v .Bruevoort 
de Vos H,-da Jong 
v. 't Riet - v.d. Maas 
de Vos A.·-v,d.Maas 

29. 32 !f 13t 
30 .• v. OllcfcmAC 31 ,,os .. . . . . . . . .. . . . .... . . . . .  " . . . . . . ' . . . ... . . . . . . 

- • 

31 • rJiaijo r 30 
32. Albarts 29 
33. den Hertoe 28 
3t," v .Brcwvoort 27 
35, He ins 26 

- 390t 
- 389 
- 362 
- 341 

323 

• • • 
• • • 
• 
• • • • . 

Onzo vriend SchcnsE:n1s. is opgenon1en i11 : 
eon rusthuis in Bonnokor1, Hij moot eens 
goed tot rust konon;sliop do laatste tijd 
slacht. Hij stuurde c;en k2.art on groot 
ons Hllon • 

36, Vla dder 25 
37. Oostorb2.an 24 

-
-

278 
119 

• 
• 
• . 
• • " • 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  

Bcz§.tµursl�1ododolingen: 

Vane.f deze plaats: Het ,,,Ilorbeste, Schans • 
Zijn adres is:W,Schansoma 

Hui zo "De Leemlruil" 
Bcmnokom • 

Op 29 maart is overleden de he or i·l. J .E, van Steden.Hij word 78 jaar. 
De oude ho ar van Steden, zoa.ls wc hom nocJmdon, was eon beminnelijk mens. 
Wat hooft hij het schs.kcn lang volgohouclen.1'.faar zijn longen dwongen hem 
thuis to blJjvcm.Hij bleef moclcvcJn,ol'.ldat wc hem hot maandblad regelmatig 
b leven toezonden. Onz; voorzitter heeft ons bij de b0grafunis ve rtogen

woordigc1. 
In januari ov,;rL: cd dhr. Vriezen. Hij is kort lid 5ewo e st , �aar zijn 

hartlrnaal dwong hom tot bedanken. In ven k0rkblad lazon we ,dii.t hij was 
overleden. Hij werd 33 jaar. 

.- . -. -. -. 
. Onze hospc;s, dhr. Tishauser doet in de zonormaanclon (on lentemaanden) 
de deur op slot (tegen klodingdiofstal). Wie latar komt,gulievo te bellen, 
(later dan 8.15 uur) 


