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Ons laatste clubblad voor de zomervakanties. We maakten dit 
num_"!er klaar in de week van 1 tot 5 juni, Die 5e juni is een belangrijke 
datur:i.;dan speelt VAS/ASC 3 zijn ;I.aatste promotiewedstrijd,de derde, Er 
zijn er al 2 gewonnen.Onze· blijf-kansen zijn dus groot,maar definiet is ons 
blijwm in de hoofdklasse nog niet! Als er niet wordt"afgeporken" ,geven 
w'� u in dit nummer de beslissing! 

Voorts in dit nummer een nabeschouwing van dit bondsseizoen. Het 
eers:te,tweede eh derde _tiental worden onde§w�Ï-ttoµpe genomen. 

We hebben ook een nieuwe clubkampioian, Door remise te spelen met 
Eijgenbrood jr. bleef hij deze laatste 64 punten vóór. Onze harteli_ike g'},-. 
lukwensen aan Swart! Hij is een kampioen,die vaak langs de rand van de 
afgrond marcheert. Maar 't lukt! 

We ze'tten hier nog maar eens neBr,dat er in de maand ·juJ:.i niet ge-
3peeJd wordt wegens vakantie van de heer en mevrouw Tishauser. De 
laatstG Speeldag is dus 29 jUni • • •  ,de eerste na de Vakantie 3 augustus 

In dit nummer ook een verslag van de gedelegeerdenvergadering van 
27 mei ·j . 1 . We zijn niet meer bes.tuur.loos ,maar compleet is het bestuur 
nog .niet. 

Do eerste ronde van de zomercompoititio mocht zich in een grote be
langstelling verheugen. Ruim 20 'deelnemers hadden we niet verwacht. 

We zouden niet volledig zijn,als we niet vermeldden,dat ons clublo
kaal nu piekfijn in orde is, Eerst kwam het linoleum op de grond,verleden 
week .waren de nieuwe tafels gearriveerd, We hebben nu oen fijne speel
ruimte ,waarvoor we onze "barkeepe.r" erg dankbaar zijn! Zo'n fijne speel
ruimte verhoogt de sfeer, 

Allc:m een f�jne zomertijd toegewenst! Fijne vakantie • • • •  rµstig rijden! 
E • .  



s/�.!l vooraf'" Als de drie den1ss1onaï1•e e11 tl1a11s vei kie �"àa:re host:i..11rg1 eden 
niet Gn bloc werden verkozen,zouden de niet:...verkozenen(vanzeifsprekend) en 
:h wol-verkozonen niet in het bestuur weerkeren. Dat mes-op-de-koel-gedoe 
was o.i. ,::;c;ziGn de stenl'ling 'in de_ V(O)_rg,s;g_E)ring,pi_et nqÇ!ig_ geweest, We hebben 
het naar uitgolegd als een uiting van eensgezindheid. 

Kandidaten voor de functie van voorzitter: 1. van Kleef (De Pion), 
2, Mastcmbroeg (VAS/ASC) en 3. Janssens (DCG) · 

Behaalde ster.1!'len: no .1 : lQ2. no, 2: fil en no, 3: 841" 
Kahdidaton voor de functie van secrGtaris: 0 (de twee voorgestelde 
k.andic1atGn trokken zich terug) -vakature blijft bGstaan; ' 

Kandidaat voor de functie van penningmeester: Wijnands 
werc1 bij enkelG kandidaatstelling bij akklal'latie verkozen, 
Kandidaten voor c1e 4 pl9_atsen als bestuurslid: Roosendaal (De Pion)', 
Lagen:1ijk (Caissa) Gn v.Mastrigt (Dos/SVB) 
allCJ c1rie; kandidaten werden bij akklaI'.l.atie verkozen verklaard, 

• 

Het bestuur bestaat dus nu uit: voorzitter Janssens,penn,Wijnands en leden 
Roosendaal (niCJuw),Lagendijk (nieuw) en v.Mastrigt. Er zijn dus nog twee 
vakatures. 

De vergadering heeft gesproken, Er1 zjjn twee moties aangenomen, We heb
ben het.huishoudelijk reclement nagelezen,maar er wordt net geen woord 
over· moties gepraat. 
De S.G,A, is niet rljk • • • • •  naar als we nu eens een ronde tafel huurden? 

1-. GrUnbauer 
2'o FrGnsdor:f 
3-, Serlijn 
4-. BroGrsoa 
5-. den Hertog 
6', Vonk 
7-, Zegerius 
8', v. 't Riet 
9-, Swart 

1 o·. de Jong 
11-. de Vries 
12·. v,Hulst 
1 3·, v ,Aekooij 
14. Bakker 

40-116 
39- 82 
3S-- 81 . •  
37- 76 
36- 69 
35- 67 
34- 49 
33- 46 
32- 46 
31- 46 
30- 46 
:29- 43 
28- 40 
27- 38 

. -

E, -

15. Oudmaijer 
16. Schmitz 
17. Koning 
1 8. Graaf land 
19. Zeven 
20. Neidig 
21 , Eijgenbrood 
22. v.Oostveen 
23, Lagendijk 
24. Couperus 
2 5, 'Meijer 
26. Sewrajsipgh 
27, de Vos 
28, Eijgenbrood jr 

26-38 
25-37 
24-37 
23-35 
22-33 
21-33 
20-32 
19-31 
18-28 
17-23 
16-21 
15-20 
14-18 
13-16 

Niet ingedeelden kunnen altijd meedoen. Elke speler heeft 1t uur bedenk
tijd, Is de partij dan niet beslist,dan verliest hij,die meer dan 1+ uur 
gebruikt. Twee spelers uogen elkaar l'laXil'laal twee kec;r ontnoeten, 

x-x-x-x-x-x 
In Fernschach,het caandblad van de Internat.CorrespaondentiGschaakbond 
vond ik de volgende resultaten van onze vriend Holdorp: 
Groep EU-H-GT-20 (15 dGelnecers) gedeelc1G 2/3e plaats net 9t uit 14 
(Europese hoofdklasse) 
en: ICCF-H-2059 3e plaats l:-tet 3t uit 6 (Wereldgroep Hoofdklasse) 
en: ICCF-H-2052 4/5e plaats net 2t uit 6(Wereldgroep Hoofdklasse) 

Prioa werk,Holdorp! (red) J .F .M,Meijer 



J.:?DQ§Y.!2Q§:l;:i;:jj;lg!L:::_.Qy�:i;:,;;;l,ghi --.-,..------.,---------------------

1 " tiental bordgem 

1 • de Beus 7'/8 
2, Couperus 8 
3. 2 

gesp. 
8 
5 
9 

gew, � verl. 

3 3 2 
1 1 3 
3 3 3 

..i! 
5 6% 
30% 
5o% Eiji;onbrood jr. 

I Hol cl orp · 9/10 7 0 3 4 22% De beslissngs-'' . 
5. Kok (inv.) 9 1 0 0 1 • • wedstrijd tegen 
6, v. •+ Riet 8/3 8 0 3 5 19% Nieuwendam is in v 
7. Sewrajsingh 5 9 2 3 4 39% dit overzicht 
s. v,d,Spok 7 9 3 4 2 55% niet opgenomen, 
9. v.Steden (inv) 6/7 5 3 1 1 70% 

1 0. Vlasbloe:;i 7 9 �· 4 1 67% 
11 • Vonk (inv) 10 3 j 0 .0 100% 
12. de Vos 3/4. 8 1 3 4 31% 
1 3. v,d.Vos 3/4 9 5 1 3 61% 

V�f spelers hebben alle 9 bondswedstrijden gespeeld en drie hebben 
· or acht gespeeld. Dat is prinC\ ! ! ! 'Holdorp en Couperus hebben we 

(in overleg met hen) uit het 1e tiental genome.n;hiervoor vielen 
Vonk en van Steden in,die hat best hebben gedaan. · . · · · 

Onza score in .die 9 wijdstrijden was: 5 - 6 - 4 - 4 - 5t - 5 - 3+ - 5 
en �,t. De grote JTlisser is de nederlaag tegen Nieuwenda':'l �eweestC 4-6) 
Te::;eff M.Euwe ,de kampioen speelden we in de ,'28 ronde. 4t-5:,- ! ! En toen 
was N.J!:uwe nog op z'n sterkst. 

2e tiental.· 

1 , Appers 6 4 2 1 1 62% 
2. Barendregt 4/5 ' 6  2 1 3 �, 1% 
3, Kok 2/3 7 2 0 5 29% 
·�. I,agendijk · · 8 5 2 3 ?,& 70% 
5. Neidig ·. 7 6 2 2 2 50% 
6. v. Steden · 5 5 3 1 1 70% 
7. Swart 3 ' 5 0 1 83% 
8, dcNriesi · .9 5 0 1 4 10% 
9. Vonk T/2 7 2 3 2 5o% 

1 0. Frensdorf 8 5 1 2 2 40% ' 

In dit tiental 1 of 2 keer "leegespeGld: ve.n Hulst,Koning,Zeven,Oudmaijer, 
Meijer, Zegerius, Schipper en v ,Bruggen. 

·'Alleen Kok en Vonk hebben alle zeven wedstrijden r;ieeisespeeld. Voor een 
gocid teanverband te weinig! 

··,... ... 
·Swart heeft in dit tean een prioa resultaat aan eert hoog bordgeniddelde. 
Het eindreslll.taat van Caissa 2 was een 3e plaats op de ran[\'lijst. Daar 
wj,llen we volgend seizoen wat aan doen, 



')(; tiuntal bordgen. gesp. a.evr, gel. ver • 
-

1 , Qür1naijer 2/3 5 4 1 0 90% 

2. ·v.Biuggen 4 2 A- 0 2 50% 

3, de Jong 6 5 1 3 1 50% 

\ ·'t z:JgGfiUS 4 4 2 2 0 75% 
. , . 
co ·  - SClli1)por :,,: 4 1 t 2 38% 

) . 
i; • Eefting .7 } 1 0 2 33% 

'7. v:__.Oostvaen ·7 l5 2 2 1 �o% 

::J. lfoijor 3/4 5 1 4 0 60% 

3 1 2 0 . 66% 

9,_ Zeven 8 
Eijc;enbrood 1 3 1 0 2 ·.33% 

0 1 10. 
11 • 
12. 
1 3. 
1 1�. 

den 11.ertog 9/10 2 1 

Schr1itz 10 1 o· 0 1 

BroGrsna 6 1 0 t 0 

N·eidig 2 1 1 0 0 

Slechts ., spelers hebben 
"T 

}��:':11 zu.sr geode .-score VWl Oudnaijer. 

ges.pceld, vijf •rnistrijdcn 

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

Zo rJaar wat getallen: 

Er werden 301 clubwedstrijden gespeeld; daarvan eindigden er: 

23t, in een overwinning c •<l• nederlaag = 78% 

67 in remise 
= 22% 

alle 

'.Er is dus hard gebokst! 

Er wurdGn 210 bondswedstrijden gespeeld,waarvan 6 overwinningen door 

ni'.:t epkonan van de tegenstander.Die tellen we niet nee, We behaalden: 

f{2 overwinningen 1 
60 renises . . 

72 nederlagen \ 
precies 50% 

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

8 + 15 juni - clubsnelschaakkanpioenschap 

3 + 15 juni - clubsnelschaakk::i.npioenschap 

3 + 1 '5 juni - clubsn(;lschaakk�c:'lpior:nschap 

3 + ·15 juni - clubsne lschc"akka:�pioonschap 

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

Caissa 1 
=======�===:::= blijft 

in de hoofdklasse 

' ' , 



1 • Swart . 1459 
2, Eijgenbrood: jr 1 395 
3, van· 't Riet - 1387 
4. v.d.Vos 1346 
5. de Vos 1 335 
6, Vonk 1288 
7. Smn>aj singh j 223 

. 8, van Sted_
,
e,_..n�-�i_2�1�4 

1 1  • van Hulst 
12. VLrnbloem 

.. . . 
1178 

13. v,d,Spek 1017 
1 4. Meijer 976 
1 5. Eijgenbrood 962 
1 6. de Beus 955 
17. Couporus 943 
1 8, Nei,di,; 911 
19. Zec,;orius 885 
20, Kok 876 
21. Frensdorf 875 
22, Oudnaijer ·- 87 4 
23. Lagcmdijk 807 
24. Barendrogt 799 
25, van Dijk 756 
26. Broersr1a 743_! 
27, Serlijn 691 
28. v. Oostvoen 670 
29. de Vries 670 
30. Zeven 65 3 
31 • v. B ru'":'-'-.. {J'-,e-- n-----'6"3f.2"" 
32, Schipper 630 
33. r1e Jon, : 626 
3 '.- .  Graaf land 621 
35. Eofting 588 
36. don Herto;; 514 
37. Scll:ütz 438 
33. füü::rnr 388 
30. Grtix1be:L1cr ··- 3·-r77 · 
�0_0�·-v�._A_e]co_o_i_j ___ �3�1�t�+ 

D� nieuwe kampioen neet Swart,· In de laatste 
remde bevocht hij Eijgenbrood jr. ,die met remise 
tevreden moest zijn. Van zijn 20 clubpartijen 
won hij er 11,speelde er 4 remise en verloor er 
'lii:ft (

d
Vonk 2x.. )'leidi12:.,v •r'tt Riet ej1 SeJ�ra:Ls.ingh) 

wn e pJ.aat'sing -lJet;re • • •  ,er is eigelT.LlJ.I!: · 

maar é�n gri>te verrassing. Dat is de 1 4e 
plaats\ voor Meijer, Hij is als een kom00t om-· 
hoog geschoten,maar tot een grote botsing · 
met de: sterkste sp0lers is het nog niet geko
men.Dat b0waren we dàn maar tot het volgend 
seizoen, 

· 

Vonk is terug bij do eerste tion;wo hadden 
oQik niet anders verwacht. Zegerius staat ook 
op een besté plaats. Hij hErnft de strijd om ' t  
horloge met Meijer lang volgehouden,maar kwam 
toch nog wat adem te kort, FreriscJ.orf en Lagen· 
dijk zijn wat te laag geËiindigd,ook van de Vries 
hebben we hogere verwachtingen gehad (we 
voorspeld0n··indertijd zijn strijd o;n het horloge 
met Meijer). 
Een best seizoen hebben we niet gehad. En dan 
doelen we o:p de opkomst. Naast ziekte ( Serlijn 
en BroersmaJ hebben we nogal wat nensen gehad , 
d:i,e hard moesten werken voor een examen. Maar 
we hebben altijd volg0houden • • • •  studi8 is be
langrijker dan schaken, Zes leden hebben we 
niet of bijna niet gezien. Daarbij is dan niet 
onze nestor Booijenga,die in de 70""'er jàr0n 
en ïn zijn 70-er •jaren nog naar Purmerend is 
verhuisd,vanwaar hij het wel en we0 van Caissa 
gadeslaat. Alberts, (als mi.sious op wereldreis) 

, Pe_ters !( ??? ) , Al ons, ter Heege ( 1 x) , Koning 
(intuss�n verrijkt door een doohter),Grünbauer 
(te hooi en te gras). 

· We-·ht:bben 'in dez·é öindstar:ià alleen die leden 
opgenomen,dic min of meer aan de comp?titie 
hebben de0lgenomen. 
Gebruili: de zomerc01npetiti0· om wat te relxen, 
om eens wat agre8siever te,spelen,om eens 'n 

· nieuwe openinc; te proberen.Maar ook om bij te 
blijvçm! .. 
rfogcè het se izoe n 71-72 wat de opkomst betreft 
iets bet0r zij:q:. ' -

Uw w.l. heeft weer met veel plezier deze competitie geleid, Veei dank 
aan hon,die bereid waren tot iets extra 1 s' (b .v. invallen op het laatste 
r:io:Kmt) ,die altijd attent hun wegblijyen doorgaven via telefoon o:f aan-. 
t:èhmboekje, · - · · 


