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.. /Donderdac 3 noveober 8 uur Krasnapolsky - In zijn openincs 
öoreerl voorzitter Misset o.a. het overlijden van onze heer van Breevoort.De · verga'lerin,,:; neent enkele ogenblikken stilte in acht. - Naast de gewone za-

·• ken,die een jaRrvercadering beheersen (jaarverslagen e ,d,) zegt punt 4 van 
cle agenda,c'.at de voorzitter een verslag zal geven van de vergadering van de · Bondsraad,die op 15 oktober werd gehouden. De gedelegeerden uit het ganse 
:J.:and zijn van half 11 tot half 5 net de zaak ASB - HS bezie; geweest. U weet, 
dat de ASB on toelati?l€ tot de KNSB heeft verzocht.Ze heeft v66r de vergade

.. fin::_; in een schrJJyen aan alle afsevaardigden uiteengezet,waaroB on toelating 
·wordt gevraagd. De stijl van dit geschrift,aldus een afgevaardigde van buiten 

;:.A:;1storda::i,die uw verslac:;gever ontl'loette,doet je al je stekels uit1:1etten! 
,:Qok c'.e H,S. hoeft aan alle E>.f,:;evaardigden 44n en ander toegelicht·. Het vó6r 
\J1e vergadering uitgegane advies van het KNSB-bestuur was afwljzenél .• Tegen 't 
:-:"\:Jin'l van het debat werden 2 noties in:::;ediend. De 1'lotie on de ASB onniddel
fo).ljk af te wijzen werd aangenonen oet 44 ste=en v66r,12 tegen en 5 blanco. 
:' :Een duidelijke uitspraak, Besloten werd ook noc; een konnissie van goede dien
•:)i+on to forneren, die in A.-1sterda1:1 kont praten, Misschien is het verstand is, 
s.&. J de H.s. di:e kou"lissie eerst :o.lle artikelen over deze zaak in de Band, 
'/het orgaan van de ASB ,laat lezen. Dan weten de heren,wat voor vlees ze in 
'"dE) kuip hebben. 
,. Do voorzitter geeft zijn verslag in discussie .Eén der afgevaardic;den 
'..rne.rkte fijntjes op: In 1955 bij hot uittreden van 'de ASB juichte de ASB ,dat 
;.'-n11 de· boeien verbroken waren, "Van het wonllen op een klein zolderkanertje 

, :.:1rret een kaarspitje Kurinen we nu ocm riante wonin·.� betrekken. We behoeven nu i;,,g;een geld neer af to drac;en aan .do KNSB, Wél,a.ldus c1eze afgevaardigde ••••• 
;r-�.at. beweect de ASB or:i de huur van de ris,nte wonin!� op te zeggen on weer 
vnaar het zolderkanertje teru::: te �10eten? 
f> · . In 1le wandelgangen van bovengenoende gedelegeerdonvercadering blijkt 
cl:J.oe langer hoe neer,dat vele vereni,:;ingen het overlec net de ASB zat zijn. 
t:,;11ljzolf hellen ook steeds r.1eer over ne.ar de neninc,dat de ASE voelt dat zljn ( ' Gi.àgen getel{l. zijn, Mijn lijfblad !:!elddo in juli net een grote kop: De ASB 
1".lî;E;ert terug naar de KNSBJ 1k Wacht no"; op een kop: De KNSB wil cle ASB niet! 
r.����:,:- j 
,,. . De rest van de punten op de agenda gaven eeen noeilijkheid, Alleen 
g}î>e:rinin::;::1eester Steenveld ,een zuinig T'.lan, liet wat rinpels zien. Volgend 
\';Jèar 'zal zeker de contributie verhoogd worden.Nu al werè. het inleggeld 
u·.;';-
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· :11ater,··;rae,:fè1J•1e9r, 4,.oaillS.a 3 
Ii.urtnèbo«:îo .·· 1 Q�j' v,ci.1Vos . 
:'." :chers 0-'"j Best 
Hulshof:f 1 -0 Schipper 
Schutte 1-0 Neidic; 
Hari:ise 1-0 v, Ollefen 
Schm:iacher t-t den Hertoc:: 
�ansen 0-1 ter Heece 
Schopnan 1-0 Laé!:enc1ijk 
Laauwen 0-1 v•Oostveen 
Schouten 1-0 Heins . --------
�'. .. zo :;raag de kloof tussen Caissa 2 en 
wanhopen niet, We kunnen de 10 uit 5 
, 18 oktober', 

�issa 1 - Caissa 2. 
van Hulst 
Pa::1 
Vonk 

. v .:::1._-. Vos 
v.·'"Spek 
v. 1t Riet ' Schïppers 
Ferwe:r:'c�a 
Vlal'lbioen· 
Couperus 

31 oktob0r, 

0-1 Rooth 
1-0 Ko.ninc 
1-0 v. Stee', en 
1-0 de Vos 
1 -0 Broersna 
1-0 de Graaf 
1-0 de Vries 
1 •0 Kok 
1 •0 Barenc1rect 
0-1. Prn:ip 

8-2 

Eerlijk �ezegê. 1 we. hatlc�en van c'te�e wed
strijd J:1ëer -Verwacht+· Een Ke0s van Tee� .. 
se line (die rwost wer]\:en. voor. een proef-. 
werk • • • •  en dat c;aat v66rl) had zeker · 
een punt aan de score kunnen toevoe";eri• 
Op h�t nippertje r:;in,:: c',e winst naar . Water:::;raa:fsneer. Best spoelde een .fan� 
tastische partij,ook tecen de klok! 
Van der Vos kon het in deze oogevin0; 
w�l roo4e�.Derl. Jl1oJrtw:; behaalde een ver.::. 
�.ionste lij'Ke renise; ter Heece on v. Oost
veon waren a·ls van ouc'.s ,naar de overi{;e 
spelers r:10esten ·:'!.e eer aan de t.egen
st2.nc1ers laten. Jai:iner1 want we hadden 
Caissa 3 wat kleiner {;e•·.ma.kt. ]Vfaar we 
niet •:1eer halen,,-;aar wel c1E: 8 uit. 5 ! . 

Wo :.:eloven niet ,dat ·het verschil in 
punten (8-2) '.',e spelverhoui'linc van 
beir1e teans 8an5eeft. Als Caissa 1 echt 
zp prü1a op dreef is, c1an hebben we wat 
te we.chten, Rooth levorc1e cle beste 
presto.tie :1oor van Hulst onverwacht 
nat te zetten, Ponp aan borc� 1 0  bewees; 
dat hij echt no,-:: 1"1el schaken kan. . ,,, 
Caissa 2 zal in de wedstrijd tecen VAS 3 
:meten a.alitonen of èe afstanc' tussen 
Caissa 1 en Caissa 2 wel zo 5root is. 
Als we het rijtje narien van Caissa 2 na
lopen,dan zitten daar toch ook eeen 
kleine joncens tussen. Het verdere ver
loop VP.n •1.e conpeti tie zal ons spoeC',i[" 
neer laton weten! 

P0.tri-::ioniun Oost 1-C2issa We hebben wel eens pretticer 3espeelc1. 
-�Pel 0 , v bij deze ou:'te bekenclen, Na 4 zetten 'n 

- .� 1- v,c., os felle jonc;e wedstrijc'.leider,c1ie Schippers Elfrink 
0
1 :0

1 v
Pe.,:.11 . •  Spek aanviel, o•'ldat hij zijn partij in een rinc-Ou-lheusden 1 . 1 · 1 bam1zakboekje schree:f ,waarbij hij de zetten 
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-de Koninr 0-1 Vonk t Volr::en=t 1-o ' , t R. t strij·'.leir>_er --10eten ,:;aan na ellen, of er � · v, · ie wel 40 zetten waren cec1aan.De re;:;le-v • :' ,Meij:'en 0-1 F8rwerc'a :·1enten wer'on 1:;r bij c;ehaalc1. en art .13 Lu.-.-er 0-1 Schippers ze:;t: Ie:'ere speler is verplicht E_;e•'ur-Lof' 0-1 Eijcenbrooc1. ren·'e het spel zijn partij op een duide-
'""3� bf--- lijke en leesbare wijze op een voor:;eschre-

. ven for'êUlier te noteren! WR?TV2n akte. Een tweeè.e incic'.ent toen Oudbeusc'.en 
c1o tij-1 -)verschrcec', 't wel ZP._': ::iaar niets zei en toen r'.e vla;:; van v.cl,Spek 
lciter viel c�o p<>.rtij opeiste, MRar P.rtikel 17 ze_'.t.: een partij is verloren 
V'l'.:'r oen speler,'1;;1.e ;ni.et het voorc;eschreven aantal zetten in c1e heih toe,ç:estane 
tij'' heeft ::;eclHari. Ne, cle wec1strij-: hebben we het for�mlier onder protest r:;,e-

, tckepr'. en zaten wc 1 s nA.chts on één uur een schri:ftelijk protest in c1uplo . 
;1: V';''J' · •'e bon:1sweri_strijrllei·'.er te tikken. We.nt zaiets Doet binnen 2 x 24 uur. 

1 
1 





g: nove.-föer 

W'neer 2 
Jonknan 
Speek 
v,Maare 
v ,,Generen 
Seele.-�an 
Wolfers ,Jr 
l:ool 
Eijk, 
Schilt 
Kennedy 

,:;i. ,, Qaissa 2 
1-0 de Graat' 
1-0 Eijc;enbrood 
1-0 Konin,, 
1-0 Rooth 
1-0 v, Steden 
0-1 Best· 
t-t Barendregt 
0-1 Poep 
1-0 Kok 
t-t Schipper 

-------
7-3 

s. 

Watsrc:raafsme!'ti. hijeft 11:!,oh niet weer l?" 
ten 'l.relitassen.1 tn de voorllte '.).:!,nies ston� 
àen een stel zware houwitsers opgEistA;td: 
Jonknan,S;peek,v,Maare,v,Generen, De _ · 
eerste borden hadden niets :!,n te brengen, 
Pe wedstrijdleider had aan bord 2 noG" de 
beste papieren,In het etndspel greep hij . 
··1is en dat werd t'ataal f Een uitstekend re
sultaat voor Marc Best ,die c1e taaie P1oec
lciél.er van W-1):leer 2 . · ·�·--.: 

· 
'• Wolfers was zelf de ee1 
ste ,die ,Ma"o. flillici teerde ,BarebdrGgts reI'li • 
se tecert Kooi iq hGel behoorlijk evenals de 
fE!n

.Uk :l{arl • .,f3c
. 
h:l.!>Pflr··· 1 tece

.
n Konnect .. Yi . Ponp 

schoot wee'fi een!\ uit zijn slof en won! Pon:ri 
lacnte, • •  en als hij lacht,lacht.zijn hele lijf nee! De nederlaac is niet al te _ ,·:toot :;oworden. Bij de stand 7-1 za.:;en we de toestand zeer sonber in, Water
craafs;JoGr was veel sterker dan verlêden jaar, toen we net 8 :1an c1e beroende 
5-5 st11nc1 bevochten, v .Ger-iGren won toen ook van Rooth, :mar Couperus won van 
Schilt ,•fo Vos spoelde ro!::lise te;:;en Wolf ers ,Kok renise r:iet :Kennedy en Marc 
Best won van van Maare, Marc is wol c1e schrik van Watergraafsneor! Pe andere 
spellers van W 1 ;-1eer speelden ditkeor niet nee, Gefeliciteerd,vrionc1 Wolfers! 

Ca:leisa 1 
V 1:-uib 1oe:·J 
v ,rl+Spek 
v, 't Riet 
van Hu],st 
Vonk 
Fo:rrv-rcrt�Et 
Scnippors 
P11:·1 
Best 
Jouperus 

- Het Vrije Veld 1J 
fj Gerlof�na . lle 1Btrdd.11 on dt> eefil�e plaats,J3eide tear::ts 
'2'"'� Nljssen 2. gel!!poE:f1.dt2 çowonnen,Het zou er dus on . 
0-1 v,Haa1:rte!rt [!'aari spa!jnen, Dat noeft 't ookl Na enkele 
0"1 Waal ronises ,r::toest van Htt'tst de vl.ac; sil;rljken 
t-t Bont en van dat :'lonent af c:l.n,_::: het ber:;ai'waarts. 
1-0 v ,Waardt Mçi.ar hot getij kee:r-de1toen Vonk ren!se op-

? Burink eist13 na�at 3 ijaai, de!;('.elfc1e stand op het 
+ ... t Hijink borèt verscheen net dezelfde speler aan zet. 
0-1 v .Veen Het kennen van fü; spelrecels kan ook wel 
1-0 Bot eens voordeli::: zijn! De stam� was toen 2-5 

------- on we vroesden! Couperus zorcc".e voor 3-5, 
4�5 Ferwt,rda voor 4-5 en toen. :1oest de a:rTie 

. Schippers.het doen! De partij werd afgeboro-
ken en de ce leorden :oe,:;,:-:en,è.at winst voor Sohippers,na voorzichtic spel, 
wm,rschijnlijk is, Schippers ho Gft dus huiswerk on wij naar dui::1en voor 5-5. 
Het Vrije V clc1 is oen sto;l'.'ke plooc en het zijn prettic;e Densen, Ook dat is be
lanr:rijk ! Doe je best , Schippers! 

·-·-· 

Ons eorste tiental is aardi:_- op dreef! Het tweede laat het een beetje 
nfweten, is :·Jisschien rnhr� niet rijp voor c1G hoocste afdelint: ;bovendien 
vraa,::t c".i t toan te veel :invallers 1 Oaissa 3 ,slecbt be:_-onnen,heeft zich 
wat h0rsteld on is nlb:_i niet kansloos .Maar dan noet Water._:,J'.'aafsrieer 4 eerst 
struikclcm ! 

We nebben oen zwa-re week achter de rw::,De bondswedstrijc11e:!,der he0f't 
0X)s in c1e week van 15 ' tot '22 novenber 4 .bcmdeweilstrijc'!.en laten spelen,Toch 
wçil wat to veel van het c;oec1e,Je zit rlan onniddellijk net het invaJ,.le:rspro,,.-
blöe;:il Tot 13 decer:iber hebben we nu rust. · 
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;t�i;,itt}p 18 riovonber trok ons "reizende" tiental naar Amstelve�n om däairf\t\��:.:; ,,f\!�.ê;': �n te binden toeon Zukertor.t_ 3, In dé auijo . oride!'Wee.: hielden we, ?il.!H:� [$"IJ,J,�i .. ':1et heir doen Vaf1 voprspell!l.n,rson; Het, kwrjUTI l'!fle:r' op een 7f�2t nec'\erl;J}it. O�Î)'. :#e in h9t [�ere:fOr!'loerd '3 wijkcentrum Royei'J;le aánkwamen1 werden . onze ftè,i; 1; 
.'.(i;<':j;J-0ns no::; sonborclor,want.Nóidic; ont br<i,k no:'; op het app��.Hij zou la�et:;,lli.�; 
p.:,·))e lotinc brenc:t wit aan de oneven borde.n van Caissa,Na eon t uur ar:rt;)",;: 
'.�r,t N.eidic .Ops eorstq bord blljf'.t leec ,De wedstrijdleider b,eeft geen l)lènà�. ' 
·,e.t beschikbaar.Na eon uur dus autoinatisch 1-0 achter.Meijer stelt zijn t,et'.'':i 
p.stanc1er in con stolling ,waarin noc van alles !'loeelljk is, remise· voor ·eJi\:Y., 
*·e'.accepteert.1f-f.Keos ván Toesolinc bronet ons eerste vo1le punt( 1t".'tt'),\; 
à,Pd: Neidi:,· niet best ,Bost heel best, ter Hooee ::;oed�Lagendljk goedoM:Ullo':tSJ 
\;Jj;'best,den Hertoc eon pion on' oon,J.opcr:r" minder,maar kan remise hoUdènt�,,,:,, 
�'iTon.: sta�t ninc1er. Onze. proc,'l:lose is oen 5t-4t µodorlaac,misschioµ 5-5•. \� 
;c-.'.\.aatst0. hoop wordt teniet 0oc1àan door do. tqoh noe onvorwaohte no€ler1aag :.'; 
/>loriHortog. (2��1t} ,De j_on:; krljct oen to�o:ri cadeau en de partij (2:}.:.2t). · •"'. 
iLd;I.·� redt het nlot. ( 3f-2 2) /Maar dan kri.ict een er.oot nan(Z'Ukertort J een < ;' 
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;.>' 2�-3t) on· tor' Hoot::e, c11e coed stond iwint door, tijdsovers.chrijd1ng · vai;i zljn ,. tt,, 

�'i)staridor ( 3f-4t) • Lacondljk on Muller knokkon door ;Allo ogen zijn op de ze, p�zj 
Mè.ti .co richt. Lage dijk haalt étG tijdcontrole en straft de aanval$drift van zijn;: 
;�{\é,nstanc'tor af cl oor oen toren te vordionon en do partij ( 3f-5t) .Muller k�n, ·�· . 
. at:t:c opcovon; (4t-5t), In opperbeste .stonmine verlieten wè rond het midde:i::-.( 

''·:,q:p,tolljl{ uur de.Anstolveense. Iiindonlaan. ;�{�.�j:J-�:� . . - ' 

�;gá}��g�· 
'fil;�'.ofdklasso, 

'. __ ·,':;:';(�-::_.: ·- ,. "_- . 

1'�. 'Q!l:tssa 1 �;• 'H.èt Vrije Veld 1 
):,',t!�'':i?atr � Wast 1 
�\J;.:.water,':rnafsuoop 2 
:'.;5î\('Z'Ukortort 1 

5''.i/'�AS 3 \7:/ :?atr. Oost 1 
'8'" D'" S\TD 1 '�;,��; :o_:_:-' _ ?S 1.u 

<;9;., Caissa 2. ·,-:-1•; -- . -�2�: klasse 0 • 
�'-;-_ 1{\�-_;: .: ·_' ' - , - ' 
'''1%:, Watorgr.qoor 4 
·· ·r·zukertort 3 

,l1kl'atr, West 3 
:'/4 Caissa 3 . ·. :f,:Wèesp 4 

··l'l:I.etVrljo Veld 3 

/ 

gesp. cew, cel. vorl. 
2 
2 1 
2 
2 
2 
2 
2 
3 

2 
2 
2 
2 
2 
2 

1 1 1 1 0 

2 
2 1 
2 
1 1 0 0 0 

2 1 1 1 1 0 

1 1 
0 0 0 

0 0 0 0 
0 0 
0 0 0 

0 0 0 0 0 0 

0 0 
0 
0 0 

0 
0 

g 
1 
1 
2 
2 
3 

0 1 1 1 1 
2 

0 0 1 1 
0 

pnt, 
4 
4 
ia it 2 2 
0 0 0 

4 
2 
2 
2 
2, 
0 

2· 
2 0 0 0 

J•Lacendijk. 

bordp:nt, 
14f 13f' 

8 
13 10 9t 

7 
1 5 

9t 

12t 1 1f 10 10 
9 
7 

4t 
4 
2 
1t 
0 

-�--··-'' 
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Wat kan het ene seizoen toch enorn verschillen I;Jet het andere seizoen, 
Mecestal liepen de zaken soepel,dit seizoen caat het van het. begin af wat 
houteric. Een achteruitcanc in het aantal leden (thans 44) brengt nu al cro
tG r.1oeilijlµloc1en in de bezottinr; van de teans. Een wedstrijdrooster ,dat zwaar 
tecenzit (deze week 4 bondswedstrijden! ! ) en het verhinderd zijn en ziek zijn 
van een aantal nensen naken de zaak no;:; noeilijker.Aan invallers hebben we 
nu al cebruikt: Caissa 1 2 invallers 

Caissa 2 6 invallers 
Caissa 3 8 invallers 

Dat ::1oet straks spaak lopen. Marc Best :·ia:::· nu al niet neer voor het· derde 
tiental spclen,onclat hij al drie keer is in::;evallen in. Caissa 1 of 2. We heb
ben <0rnsti," averwocen eén der teans tcru:_· te trekken.Als er ::;con veranderinc 
kont,,:1oet dit spae.k lopen. Laten wc het beste ervan hopen. · · 

Voorzitter van Steden (v.è..Linden Vooren) en Ferwerda(Veer') hebben hun 
best ,::;edaan ieder een lid te winnen.Maar er noetcn er ::1eer bij, Vooral de 

onc;eren hebben op school of de universiteit vele kansen. We noeten echt 
wat ctichter bij c1e 50 konen. 

Uw wedstrijdleider heeft het niet nakkelijk cehacl in cleze naand,Vele t;aten 
ooesten gedicht worden. Soos vraagt hij zich wel eens af,waarvoor de bond 
zulke :'looio weC!strijdroosters naakt,de z.2-;. blauwe boekjes.Daarin kan ieder
een zien,wanneer hij spelen ·:1oet. Is het nu zo moeilijk o!'l even na te zien, 
wanneer de volc:enc1e wedstrijcc cespeeld wordt? Ben je Cl.an jaric op die dac;, 
r'.an weet je di!.t en kan het even ::1elden. Zo iets behoeft toch niet 2 dae;en 
v·:],ór de wGc1strijd te ::;eschieden? 't Zijn kleine dinr;en,die de zaak zo vaak. 
i':èhvouccic--er kunnen naken! ' � 

l'kt clG financiën c;aat hot ,;elukki5 ';oed. De ciro wordt 5oec1 cebruikt en 
hulp-penningr.1eester 12.['.Gndijk heoft veel klanten Gehad. Houën zo! 

StE1.TIC1 ":12untjesuannen" 
Schippers cesp. 2 bo-0 cl, G8W. 2 bo-0 cl. cel 0-0 verl'o 0-0 ( 1 a�ebr.) 
Ü')Uperus 2 bo-1 cl. :-;ew. 2 bo-0 cl-. 3el. 0-0 verl·, 0-1 6 q 
v. c�, Spek 3 bo-1 cl. r�ew·. 2 bo-1 cl-. �-:el. 1-0 verl·, 0-0 87% 
Pan 3 bo-7 cl. c;ew. 1 bo-2 cl, cel. 1-3 verl" 1-2 50% 

: . :·ctrc:.nccrect [;esp. 3 -0 r;;ew. 1 -0 ,��e 1. 1-0 verl, 1-0 5� 
�"G Vries ' ' 2 -0 ' ' 1 -0 ' , 0-0 ' ' 1-0 50% 
Kok ' ' 3 -!}: , ' 0 -2 , ' 1-1 ' , 2-1 43% 
������� �gQ§1��Çen: 
.c:.insdac 13 c1ec. ui tw, · Patr. West 1 - Caissa 1 
c�illsc:!.ac 
Ctinsr�D.c 
4.in .. s�1ac 
·:1insdac 

13 dec" 
27 dec. 
3 jan • .  
10 jan. 

thuis: 
thuis: 
thuis: 
thuis: 

Caissa - Het Witte Paard (naklasse) (is dus verzet) 
Caissa 2 - Patr.Oost 1. (wie 27 dec, niet kan,oelde 
Caissa 1 Dos SVB 1 dit tijdig!) · De cenelde wijzicin5 in 
Caissa 3 - Het Vrije Veld 3 20 c".ec. caat dus niet 

r1oor ! 
Kijk <''.cze data aan en neld de w.l. tijdic,als er wat te nelden valt! 
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8. 
St ?.nc" no. c'e 11 o ronde d.d. 
22 novcfüer in r1c clubco::i12. =========================-

't Is bclan13rijk on eerst even wat te vertel�< 
len over de"puntjesc;evallen" in deze lijst. 

1 , Vl2sbloe1:1 
2. EiL·0nbrooc� 
3 e v 011lr 
4. v. 't Riet 
5" F0r1.rercl.2� 
6. v:ccn: H ulst 
7. v.r10Spok 
8. Schippers 
9. Couperus 

f 0. P2��1 
11 • 
12. 

v .Tecsolinr" 
Best 

�-
1 3. 
14. 
1 5. 
1 6. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21 • 
22. 
23. 
24. 
25. 
26-. 
27. 
28. 

. ,29. 
30. 
31 • 
32, 
33. 
34, 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41 • 
42. 

Rooth 
tor Heoco 
Kon in::; 
Scrlijn 
Schipp0r. 
Kok 
c"lu Vries 
Be.rondroct 

v.?,n Stec1en 
Po;:op 
VeGr 
c�o Graaf 
Lcc ·cnc'ijk 
A lburts 
v.Oostvocn 
N Gic�.i(� 
Broors!:1a 
1:�0 Jonc'· 
Zeven 
c:1e Vos 
Dils 
-::c \Tries R. 
•'.on HGrto,�· 
Ho.ins 
Muller 
Maijer 
v.Ollofcm 
Booyon:·a 
v • .  ' . •  Lirden 
c�0. Jonc;c. 

Niet. i11':0clddilc1: 
Eeftiri: 
Va·��"V�� 

v. 

75-668t 
74-664 
73-599t 
72-590t 
71-584 
70-573t 
69- • • •  
!58- • • •  
67- • • •  
66- • • •  
65-519 
64-506t 
63-475 
62-436 
61-430t 
60-423t 
59-413 
58-· • • •  
57- • • •  
56-. •. • 
55-411 
54-403 
53-399 
52-382 
51-369 
50-365t 
49-348 
48-325t 
47-317 
46-311+ 
45-306 
44-301 · 
43-278 

. 42-274 
:41-269t 

40-268 
39-265 
38-250t 
37-244-r 
36-2222 
35-207 
34-166 

De. ledcmvercaclerin.� heeft eens r;oedcevonden, 
d2,t spelers,die door werk of stuc1ie oaar 
zelc1en konden kouen, op een vaste plaats op 
de ranclijst '::achten blijven staan,::1aar dat 
aan het eind van het seizoen bekeken zou 
worc1en,wclke prestaties ze behaald hebben. 
Da2.ron vindt u clders op deze pac;ina een 
overzichtje van de L1oor hen behaalc1e resul
taten. 't Is jan:2er ,dat het zo cecaan ·is, 
::'11ar voor .'."1ensen,die zich Gen jaar ,5eheel 
op c�e studie willc:n W€rpon,noeten we soepel 
zijn, Studeren gaat altijd voor! We hopen,dat 
deze toestand tijdelijk is. We hebben altijd 
;·.iet schrik en beven de situatie van enkele 
voornane Ansterdanse clubs op het ooe,waar 
de sohE2.kc;roten der aarde alleen :::iet de 
bondswec1strijden verschijnen. Zo iets is fu
nest Gn dwarsboont het clubleven! Aan het 
einc1 van het seizoen zullen we de behaalde 
rosul taten van deze ::i0nsen nauwkeuriE onder 
de loep ner.:en. 

Do sterkere spelers voecen zich Op deze 
lijst alweer in de kap:Toep sa.non.Bij de eer
ste 20 spelers bevinclen zich 3 inè.rincers: 
Marc Be:st, è.io prL:1a ��ra.ai t ,Kees van Teese
lin.:.: (cUe dit je.ar voar zijn oinc1exanen zit, 
ter Hooc;e, cc ic ui tstekent0, in vorn is. We heb
ben in zijn laatste partij kunnen zien,hoe hij 

horl. na oen torenoffer een clane won.Eon nooie 
c.J;·Jbinatîe. 

··-
De nrs. 21·,22,23 en 24 zijn· ook niet voor de 

borl. · poGs Gn rJr· zal nu een prachtstrijd ontbranden. 
horl. ·Dat Veer teru:.· is juichon we ook op c'.eze · ·· pla2ts van· harte toe! 

Br'.lersrJa eµ de Vos zijn wat. afc;ezakt ,naar 
h 1 ook è.eze twee zullen teru:·konen • 
h

or
l

·. 
Verrassin,:en c'.oen zich verder . niet voor. or , _ 
De:n Hcrto·· is wat van slac;,Meijer zit te 

horl. lact • 
Hot bezoek aan de.clubavpnclen liet lacer 

horl. r12n '·VG :1.o laa.tsto jaren .:;ewencl zijn. We we
ten, :1.at s:yc;·ü,:;en ,:;raac zouden konen,als 
ancêccro beso:;nes (we :1en)wn b.v .• aan Heins) 

horl, niet ri8pen. Laten we 2.llen proberen zoveel 
nJ::;clijk trouw op :mze post te zijn, zodat 't 
clubloven niet :;2.at verwateren. 
Wc slui ton deze besoh·auwinc; af Det de op
:1crkin,:: ,c1at we het op prijs stcllen,dat van 
Hulst zo trouw kan ko:·1en. Je zou haast ce-
nsi.:c1 zijn te z.cccen: Levo Schnolzer! Want 

( Rt " 1 11 11 r r. · � "., ,.11 � 11 c1e ocrze.ak van zijn ko::ien liet in c'.e kabi-c a" .. , � l.lV�'-'S:.'-'Vcc <en netscrisis. Wie o:·aat ZlJ"lstra wi1Jpen? c 1--�crs ir" rl l t nur_l'.�_1er wecens � 
'ebrc1t .:-:n,n rui�:.Jte JP c1eze pa�_�ina.) 
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.: 5 • Forwerda 7 1-584 worden, we.lkC prestaties ze behaald he'bb.�Ji: 
<'6�· van: Hulst 70-573t· Daaron vindt u·elders op deze pagina .eeti,�·it! 

7. v.d,Spok 69-�,, overzióhtjo van de door hen behaalde re::rdl\I 
8, Schippers !58'-,,. taten. 't Is jani..'ler,c1at het zo gecaan.:ts',;·t:? 
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do ze toestand tljdi(l,ijk is. We hebben al tljçl,.:;· . 
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."" · • eer Marc Bost ,die prioa clráai t ,Kees van Teef;f�fr ��,;\�24, de Graaf · 52-382 line (dio·dit jaar voor zijn· eindexanen zi;ff( 
I'"'��" ' 25 .• r������k ·�6=5�§t ter Hooge ,die uitstekend in voro is .• We hêJt. 
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><.1,« "4 do. Vri'es R. 42-274· horl', ook deze tw9�J zullon. terur.;kop(:Jn, . · · " .. ..,, ��·l,"Y� ..) � . . V • d • h 1 • t \· .;;�;"", 55, den Hertog :41-269t horl, orrassinsen "oen zio vercer:.nie .voor.": , 

�!;'i\'' 36", Huins · 40-268 Den Horto:; is wat van slag,Me1Jer zit te · ,, 
1�1f'.' 37. Muller '.39-265 hor],, laac. " �1 . 38, Meijer 38-250t Het .bezoek aan de, cJ,ubavpnde:h ;t.:Ï.Gt· laeer ,})! 
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