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'Toen we op zaterdag 24 september met een gevoel van voldoeni1
de schrijfmachine sloten,or:idat we reeds 1 pagina copie voor het ni{
riaandblad hadden getikt,konden we in de verste verte niet vermoed{
onze. vriend van Breevoort ,die we op die pai:;ina uitluidden al.s voo:
en.hart;e·lljk dankten voor zijn werk als voorzitter_,diezlefde more;en
overleden, Het bericht van zijn overlijden lazen we naandaES in de k:
terwijl we dinsdae; een rouwcirculaire ontvingen. Gedurende de eers·
van· zijn verblijf in het ziekenhuis,hadden w e !'leerI:talen telefonisch
met hem. In de ziekenkamer beschikte hij over een telefoon. Na de
van m.aandag 19 septmeber was de toestand ernstig, Toch heeft zijn ,
bericht ons verrast en ontroerd, We weten het,hij was 73, maar zijn
liteit deed· ons verwachten,dat hij nae jaren meekon. Hij was een be
m·ens, kwam ons clublokaal binnen en drukte
.
als altijd vele handen •
Op de begraafplaats Zore;vliet hebben tientallen net ons de.
van Breevoort de laatste eer bewezen. Wat de sprekers in de aula
hen
vertelden,,hebben we zelf ervaren, Hij had vele vrienden.
We hebbe;n, in c1e }).eer van Breevoort een c;root· vriend verloren
·
Hij ruste in .vrede 1·
x"x
·
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Q:pk·omst • • • • niet zo best. Sternninc;- prioa. Veel jonzeren makee
maar dat kon ook niet anders,want :mze studen.ten waren druk i;iet ):
!',roeningsceremoniërio De hele verr:'"'lerins duurde drie kwartieb, E€
strijdleider als voorzitte:c t:af toc,j iedereen het volle pond. Hooi
van d e VBrgadering".,.,. sanerinz van de financiën, De achterstanê
te groot. Dat de leden de ernst van de toestand'hebben'begrepen,J
elders in dit mm.mer, Ons gesprek op de ver3'.adering is e;een verl<
geweest. Competitiereglementen e,d. bleven zoals ze waren;één ui1
we'rd gemaakt in het aantal keren,dat twee spelers elkaar mo15en O!
Niet neer vier keer,ma.ar maxinaal drie keer,
Na de vergaderinr� hebben we :'.':egongd, Heel rustig en gezelli/
Een. n;i.e1xw seizoen is begonnen! Het zal een zwaar seizoen woi
we hebben meer voor hete vuren gestaan! Zet 'm op,Caissa!·

-2Onze clubcompetitie.
Er zijn enkele moeilijkheden gerezen. In het_ vorige seizoen hadde
de clubcoopetitie een vaste 'tiende plaats ingeruimd voor onze vrie
van Hulst. Zijn arbeid maakte het hem onnoge1ijk vaak te komen.Zijn r
.taten war2n van die aard ,dat handhaving in Caissa 1 volkomen gerec
dic;d was. Bij de aanvanz van 'het nieuwe seizoen echter duiken daar
Schippers en Couperus op,die niet aan de clubcompetitie kunnen dee
or'dat c1Ei dinsdagavond hun lesavond is. Als straks op 14 nov. onze
kac·�pioen v.d.Vos in I'lilitaire dienst [';aat,zijn er vier eerste tient.
ler;?!s voor wie een re:o;elin:": cetroffen aoet worden. Ook Barendregt :
we è_it seizoen op de clubconpetitie door zijn studie,filaar hij speelt
tweede. U zult dus straks 12en wat vreeH:'le opstellinc:; van de rangor1
De nogelijkheid ,dat hierb( no:; Pan kont, die in Utrecht studeert,maa:
·
.zaak no: ingewikkelder.
We hebben indertijd bepaalt,dat de resultaten van eventueel 5esp1
clubcon1petitiewedstrijden en van de bondswedstrijden ( waarili;i ze all1
meespelen en • • • • • • gelukkir; .maar!_) zullen bepalen, of ze in Caissa
har.i.dhaafd zullen blijven. Deze resultaten zullen door het bestuur a:
eim1 van h�t seizoen 11 stevig" onder de loupe genonen worden. Daar 1
de heren wel rekening nee houden.
_
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Wéér een horlop:e!
Onze v--rienc1 de Jonp: heeft ook voor dit seizoen weer een horlo,c;E
baar ,,·osteld. Hartelijk-dank! We hebben de - boeken nagezien, oude clul
·}o·Jr_"'cbla�1erd or; te zien, welke spelers er di toaal_ on nogen boksen!
vo lzcn de nar.1en:
v.Oostvee:ri - Zeven - Muller - de Vries R. - den Hertog - v.OllE
c1e J 011ce e_n • • • • . • de J.ong!
1h.n tijè. tot tijd vernelden we è.us weer de stand voor het horloc;E

Zx:crcompetitie.
Ein2stancl:
1 •''roep
2.'."roqJ
3. s:roep
4.croep
5 .�;roep
6.e:rosp
7.t:roep

D
A
B
E
C
F
G-

1023
881
803
710
541
502
390

pnt. �Rooth-Broersoa-Meijer-de Jong)
.
pnt.
v.d,Vos�Alberts-Lae;endijk-den Hertog)
pnt.
v. 't Riet-Barendre;;t-Font-v.Breevoort)
·
pnt. !Koning-Serlijn-Neidig�v.Ollefen)
pnt.
Eijgenbrood-Best-Schipper-Zeven)
pnt.
de Vos-VlasbloeLl_-Heins-de Vries R.)
pnt.
Ponp-Couperus-Kok-v.TeeselinE)

Mocht er ienand zijn,die een andere opzet van de zonercompetiti
voorstaat,hij spreke • • • •• !
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J.P.M. v.'1.Linden Voeren - hartelijk welken!

Nieuw lid:

Afgeschreven:

M.v:art Brecvoort

overleden.

Vooral onze vele jortc:eren binden we no:; eens op het hart uit te ziE
nieuwe
._ leden�·. Jullie hebt een ,-rroot werkterrein!
...
'

�

Het bestuur zou ·"'raa'- iets vernenen van vriend Roosendaal.Twee r1aan
le'1en i s hen een._brief toe'·es'tuurcL Tot on hP.�Pîl ,�RPîl >int:wflfll"fl ! Mi-.."
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Indeling Daissa 1 en Caissa 2.
Hoofdklasse: Patrimonium Oost 1 - Het Vrije Veld 1 - Patrimonium Wesl
Dos/SVB 1 - Zukertort 1 - Caissa 1 - VAS 3 - W1meer 2

•

Indelin�': Caissa 3.

2e klasse C: Weesp 4 - Patr. West 3 - W 'meer 4 - Caissa 3 Het Vrije Veld 3 - Zukertort 3
·

IndelinP zestal.
de AI:lstel - de Pion - Het Witte Paard - Bull - Caissa
Nak�asse:
noniun West

·

•

··Róoster:

;,'.,,- - -�-::::.:�=====

.·.
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�-;. 1
'Caissa

Caissa. 2

'

Caissa 1 - Caissa 2

.1.t .Qkt.
31 okt.•

Patr ;Oost
Caissa

nov.•

22

1 '.3. dec.•

•

-'!

•

�

·-

<

'ft 'meer 4 - Caissa 3

Caissa

speelt

8

- .,aissa 2 speelt

8

•• '

.

27 dec. Caissa 2 - Patr.Oost 1
20 jan. Het Vrije Veld 1 - CaisE
Zestal

10 jan.

l"i'

nov .•

-

- Vrije .Veld 1

Zukertort 3 -Caissa 3
Caissa 3.-.Vrije Veld 3

18

- ,

•

·-

-

Càissa. 3
•

...;caissa 1

Patr. West 1..;Caissa 1
Caissa 1
Dos SVB 1

'.3 jan.

17 okt..

1

1

11 okt. Caissa 1 - Caissa 2
1 nov. Caissa 2
VAS 3
21 nov. W'meer 2 - Caissa 2

15 nov • de Pion·:... Caissa
20 dec. Caissa - Het Witte Paai
19 jan. Bull ;.. Caissa.

wedstrijden - 4 thuis,4 uit
wedstrijden
4 thuis,4 uit
-

Caissa 3 speelt 5 wedstrijden - 2 thuis,3 uit
Caissa zestal
5 wedstrijden - 2 thuis,3 uit
Onze kansen?

Voor' Caissa 1 en Caissa 2 zijn we naar de waarzegster è;eweest. Zi
ders in dit nUJ:ner.
Caissa 3 is irn:.·edeeld net louter 3e on 4e tientallen. Hier moet
goede :;ooi ceélaan :Worden naar de bovenste plaats. Caissa 3 is ons re
tean.; naar Anstelveen en naar Weesp.
Oc ons zestal hanct een dichte Llist. Hier valt niets te voorspel

We zullen allen de uiterste inspanning noeten geven om rëdelijke
taten te kunnen bereiken.We hebben wel eens meer voor hete vuren ees
Ieders nedewerkin:::- wordt cevraagd. Noteer de speeldata, Het moet
bruiken van invallers kan funest worden voor de lagere teams.
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1 en Caissa 2 .

Inc'.eline Caissa

lbofdklass2: Patrisonium Oost 1 - Het Vrije Veld 1 - PatriooniuD Wes·
Dos /SVB 1 - Zukertort 1 - Caissa 1 - VAS 3 - W1ueer 2

3,

Indelinr Caissa

2e klasse C: Weesp 4 - Patr, West 3 - W'meer
Het Vrije Veld 3 - Zukertort 3

4

-

Caissa 3 -

Indelin:-- zestal.
de Anstel - de Pion - Het Witte Paard - Bull - Caissa
noniun
West.

Naklasse:

ggg��g:r:
Caissa

1
Caissa

.1.1. .Qkt.

Caissa. 2

1 - Caissa 2

1 1 okt. Caissa 1 - Caissa 2

31 okt.•

Patr;Oóst 1-Caissa 1

22 nov.•

Caissa 1 - Vrije .Veld 1

1 3. clec .•

3

Patr. West 1-Caissa 1
Caissa

jan,

(Jci.issa.
•

18

•

•

4

'

nov,

1

"

Caissa 2

·-

VAS 3

21 nov. W'neer 2 - Caissa 2

27 dec . · Caissa 2 - Patr.Oost

20 jan. Het Vrije Veld 1

- Dos SVB 1

3

17 okt,
•

1 nov.

1

- Cais

Zestal
'

W'meer 4 - Caissa 3

1 5 nov, de Pion·

Zukertort 3 -Caissa 3

20 dec. Caissa - Het Witte Paa

10 jan,

Caissa 3. - Vrije Veld 3

CE1issa

speelt 8 wedstrijden - 4 thuis,4 uit

19 jan. Bull

-;8.lSSa · 2 speelt

8 wedstrijden

Os.issa 3 speelt

5

wedstrijden - 2 thuis,3 uit

02.issa zestal

5

wedstrijden - 2 thuis,3 uit

-

'-

._.

Caissa

Caissa.

4 thuis,4 uit

Onze kansen?

Voor" Caissa 1 en Caissa 2 zijn we naar de waarzecster è;eweest. Z
ders in clit nui::.;.;1er,
Ca.issa 3 is in:·edeeld net louter 3e on 4e tientallen, Hier moet
coc�e :;ooi ceda2n worden naar de bovi:mste plaats. Caissa 3 is ons r
tee,;::,; n2ar .Anstelveen en naar Weesp.
Qn ons zestal hanc;t een c1ichte uist. Hier valt niets te voorspe

1�e zullen allen de uiterste inspanninc noeten [:';even on rédelijke
t2tcn te kunnen bereiken.We hebben wel eens 1cieer voor hete vuren ee
Ieders nedewerkin:� wordt c;evraa:'.':d, Noteer de speeldata, Het noe
bruiken van invallers kan funest worden voor de lae;ere teams,
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We zijn naar de waarzegster geweest. Je zit uiteindelijk niet <
zoen net twee tientallen in de hoofdklasse. We hebben er een riks
geeo
; oid ,naar als je in het Brabantse vertoeft, vind je op elke kert
den,die voor cocd t::eld de sluièr van de toekomst willen oplichten',
Gaat het over schaken,nerkte de vrouw net de donkere blik op,
wilt u schaken? Is 't een zwarte of een blonde griet? Vol afschuw
WE1 het hoofd af en probeerden het <:icdiun aan het verstand te brenE
het in dit geval on het edele schaakspel c;ine;.O,zei ze,dan bent u
heel soed terecht. We hebben enice weken e;eleden e;oed voorspeld,d2
Donder het niet zou halen in die interlandwedstrijd. Wat wou u wete
Kunt u ons iets zcGcen over de afloop van de schaakcompetitie
het
verre Amstcrdati? Peinzend staarde het Etediun in een glazen
in
weinis nieuws scheen te r1elden.Haar zwevende hand raakte een soort
kan aan,waar ze het d.eksel afnam. Al weer diep peinzend keek ze in
.· (V-, pe afe;rond. Even een c:linp van herkennen,naar nee • • • • • • • • het lukte
·or Ter1x:' naar de glazen bol. Fluisterend sta::--elde ze enkele woorden.
uit het oosten tien vaderlanders opkonen;ze dragen wapperent1e vlag
gaEtn over tot de aanval • . . . . . • worden in zee gedreven • . . • • • ••. een re
·boot nee;:;t ze op • • • • • • no::; een aanval • • • • • • ze zinken weg in het nie
Diepe stilte. Vaderlanders ,re�.dint;boot • • • • • • natuurlijk,vanzelf
• • • • • • • • Patri-noiniun-oost,voorzitter
Toxopeus • • • • • • • • van die aanv
.
we dus niets te vrezen! ------Ziet u no::; r1eer? Ik zie,ik zie • • • • • e
kerboord in c1e brandende zon; stoeds verder zakt dit forse eeval on
blijft een plasje over. Uitstekend,van Zukertort behoeven wo ook ne.
vrezen, Nu laten de strelende handen de bol los • • • • • ze pakken de k
kan. Dat lichte c'.aar • • • • • niddenin • • • • • • ,een blonde haar,een heel· 'l:
blonde ha.ar, • • ,daar • • • • siddenin dat é'.rab ! Het zinkt ••••het zinkt"
het z-i-n-k-t ! Priua,zo zakken de lichtblonde lokken van de tearnlr
vrrn Water.c;raafsneer de diepte in, Gauw het deksel op cce koffiepot.
keek het nediuo ons aan. Ik zie weer tien vaclerlanders ••••••naar m
ze uit het WGs, • • • • • • • • , stopt u uaar, éiane; natuurlijk Patrinonium-we:
Weer strijken ha8r handen over de rélazen bol, Ik zie • • • • ,het Vi
in Maastricht;een nan Let een schep • • • • • • hij breekt het Vrijthof af,,
Rteen voor steen ["aat in een • • • • • ' t is wit • • • • • • • er staat op: in fü
·--

ç:;;: s.v.p.

, • • • een c,achtit::e ::rljper pakt alles op en laat alles in een (
af.•-ronc1 vallen, Natuurlijk . . • • dae,r c;aat Dos SVB inclusief de Vrijtho:
het Vrije Veld.
't Wordt plotselinc; donker in 1.1e kauer. Alleen de c;lazen bol J
no� iets. De ''estalte van de '1onkere waarze �ster verandert in een :
li:: wezen. Ze "heeft iets van een Griekse ,�odin. De wijsvin::.;ers van 1
den wijzen o èhooc. Tussen c�e vin :ers van de ene hand klei:;t ze een �E
cUc: van è.e andere han'1 een twee, Ze .�li•:llacht,
l::wht !

We zijn een riks ar,-,er,:-iaar een illusie rijker!

Caissa heeft (

E.

,
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We zijn naar de waarzegster ceweest. Je zit uiteindelijk niet '
zoen r ·.e t twee tientallen in de hoofdklasse, We hebben er een riks
cecooid,naar als je in het Brabantse vertoeft,vind je op elke kert
den,c1ie voor c;oed c:;eld de sluier van de toekonst willen oplichten',
Gaat het ove:r schaken,i-:erkte cle vroww riet de donkere blik op,
0,dlt u schaken? Is 't een zwarte of e0n blonde griet? Vol afschuw
we het hoofd. af en probeerden het •:1ediun aan het verstand te bren/
het in dit c;eval on hot 0dele schaakspel :e;in5,0,zei ze,dan bent u
heel c:'.Oecl terecht. Wo hebben enic;0 weken r::oledon e;oed voorspeld,fü
Donder het niet zou halen in cl ie interl�:ndwedstrijd. Wat wou u wetE
Kunt u ons iets ze:_;r::en over de afloop van de schaakco•:1petitiE
in het vr;rre Ansterclao? Peinzend staarde het cediuri in een vlazen
weini:- nieuws scheen te Helden,Haar zwovonde hand raakte een soor1
kan aan,waar ze het '�oksel afnar:1. Al weer diep peinzend keek ze ü
pc afc;rond, Eve n een -'_'.'lL:1p van herkennen,naar nee,,,.,,,,het luktE
Tcru - naar de Flazen bol, Fluisteren•: star.�elde ze enkele woorden.
uit !ÎCJt oostCJn - tien va1erlanders opkonen; ZCJ dra:;en wapperent1e vlat
_"'e.2,n ov2r tot de a2nv2l . • . . • . • worden in ZGG :Iedreven • . . • • • • •. een rE
boot nocr:t ze op, • • • • • noc een aanval • • • • ,.ze zinken wee in het niE
Diepe stilte. Vaderlanc'crs, re:11in;;boot • • • • • ,natuurlijk,vanzelj
Toxopeus., • • ,,,, van die aan>.
. • • • • • • • Patri-noiniu1:1-oost, voorzittcr
we dus niets te vrezen! ------Ziet u no--� eoo0r? Ik zie,ik zie, • • , .E
l{erboorc1 in cce brandondc zon; stcor1s verier zakt dit forse e;eval oi:
blijft een plasje over, Uitstekenc1,van Zukertort behoeven we ook nE
vrezen. Nu laten de str<ûende handen de bol los • • • , ,ze pakken de �
ks.n. Dat lichtü c�aar • • • • ,r::L'.::tenin.,,.,.,een blom'.e haar,een heol·]
l�lon·��G h9ar." . • è. aar • . . . r::�idc1eni11 c1at è,rab ! Het zinkt • . . • het zinkt.,
L:0t z-i-n-k-t ! Prü_·:a, zo zakken de lichtblonc'e lokken van de teare]
"J<•.n W'tter7rc.Jlfsc0er -'!.e "Ueptc in. Gauw het c1eksel op cèe koffiepot.
}:·_:cl� hot �-_:0:_1_iut1 ons aan. Ik zie v1cer tien vaclerlanc�ers . . . • • ,r1aar r
;;;c uit het Wës, • • • , , • • • • stopt u
aar, c1anc; natuurlijk PBtrinoniuD-WE
W0cor st1:ijken hcwr handen over c13 c�lp,zen bol. Ik zie.,., ,het IJ
in Ifa2.stricllt; een L'an •:;et een schep • . • • • • hij breekt het Vrijthof af.
Pte en vo0r steen ::-·s.at in een,, • • , 't is wit,, • • • • ,er staat op: in c'I.

s. v ,p,

" • •

een i

,,f.-r::in:ê vallen.

:qchtL:e :::rijper pakt alles op en laat 2.lles in een
Natuurlijk

• • .

,'1°.ar :;aat Dos SVB inclusief de Vrijthc

het Vrije V c lr' ,
't Worr1t plotselin·- c1cmkcr in ·1e kaner. Alleen :le -:c·lazen bol
no-- iets. De .·estalte v2.n ·'e ·1onkere waarz e ·ster verandert in een
- wezen,
Ze "h00ft Ü' t s
·�en wijz,?n o ·hoo,-, Tussen

li

,'

i,; V:ln -.�:.e

l:.cht !

We

vcm een Griekse ,:oè:in. De wijsvin::;ers van
c''' vin •ers v2.n ·_Le ene han'-1 klect ze een �
2nc12re 112"n�� een twee. Ze . ·:li�-�levcht.

zijn

eCJn riks

ar�_er,:--:a2T G en illusie rijker!

Caissa heeft

E,
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'Js Hcnfr1st2c101ijkc' Sch:"akbon'.l or.:rmiseert op zaterè.a1ë 29 oktober v,
t )t half 12 in het· ,:;ebouw van de SpB.arbank voor de. sta(:'. Ansterdan
P.o ·uliers<'..warsstraat (achter de Sin:el) ,het snelsahaakka:.:1pioenscl
D•1oln•:r:1c kost f 3.0 p 18 en 25 oktober h'ln"t er in hJt clubloke.al een 'pe.pieT,waarop ,
'ci0 wil ::•eo·1·Jen,zijn nF'.8.'" kc>,n plaatsen, De kosten [:02ten bij r1e ins1
•,vo1'"'·�1.Gi1. volc12Etn ::tan c�e \•re11strjj��lei·:er ·,
_''t Zou leuk zijn1sls we cons •"et oen �2r:'.i
·.-reepje konC'.Gn r:eor�oen

�gs212.:Q2rd2nvQ.r.,:g'.}grin.:_2n�.2 ll.QYQ0?22t·

""'7----------:-�----::l---- ....--I:::-:---:-----'--�---------

'
.
Zo op het eerste :.·o�:î,cht een ver ''11c:rin · zoncèer hoo••tepu.nteni Zel:
vci.n de ar�onda: "versla·" van ·:co Bon:èsrae:1. vc.n 15 oktober c'ccir (ce vo c
.z,iet er cmsohulU." uit. Mm1r achter :c'lt punt 4 schuilt veel r1eer,
:'e oppcrvlakki··o lozer zou v0r:·oe'.cm, Het :·2at niet neer en n iet 1
·:.·m orc eon k::storrlanse Muur, Borlijn is politiek in twee helften r'(
bijn2. her:!otisch afr·csloten ·'oor ,een r:uur ! Zo'n :::uur irei,:·t ook
·in 'het A:·1ster('.mcse scheakl0ven,
In ,�o kr s.nt h0bt u het kunnen lezen,,,. ,clo A,S,B, wil n�.8r de KN'SI
Ni0t :.1cor een fusiG not ·1e H.S. 1 ··fäJ.r :oheel zolfstanc'i.�·· De.t sobJj:r
Ne·1éfflamc no:·olijk to zijn. De ASB h0oft zo'n verzoek in.:e'lionc1 en }:
�c·n ·ie Bonc1.srm1rl van 15 oktober o•·: hierin te boslissen. Stel je vc
""""twee bon:'cm in één stad r.ot elk zo'n c1ui3on:' lec1en,bei'1e J
cle KNSB, Dat •"on in Gronin ·en on in Zeolcmc1 :rote o:·en zal opzetto
zdrnr. Do KNSB heeft, als we ·oecl _·einfor::eerd zljn1 een prae-a·lvies
''Niot P.an be:•innen1:·:cns0n1; zo ;t Je ·:rotc' bonc1 •
o h2bben zo 1 n vorcoo
:.
' e H.S. de zusterbon'1en in Nec1orlanc' wol 1t éen en 8.nc1or uit c1e clc
zal hebben r�edaan.
't z·,•u toch wel echt Nc'lorlands zijn c.ls één en ander toch door,�in.�
I!et ·oen we niet hopen!

te

�
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lE:oft h2t r1.ruk. Zijn zg,ak is v0rbouw:1 c;n worc'.t heropenè.• Dat s
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