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W • Eij g enbrood 
P.Y.,,\���o.r..a...s...straet 51 hs - tel, 35 71 78 
penningmeester L.C,5erlijn 
.G.eJll.,g,irp _ _c_ Z 8 8 Z tnv. 5,V,CAI55A 
sGcr/w.l. W.Eijgenbrood - zie boven 
�i'_al'?PÀ"Lci.JlE• 183 - februari 1973 

Met gemengde gevoelens •• • • •  

zotten we ons ann het schrijven van een inleidend artikel.Alle drie teams 
z�jn \tJccr. in hot strjjàperk geweest. Van do 6 punten,die d�s te verdichon waren 
hebben wo er twee g epikt, Vier punten lieten we . aan de tegenstanders, Caissa 3 werd 
af.gedroogd met 1 D-D, Caissa 1 en 2 namen elk een punt uit Nieuwendam mee1 het werd 
twee keer 5-5. Echt geen afgesproken li'llerk ! Lees de verslagen en bestudeer de. standen! 
Cai G,so 1 zit volop in de gevarenhoek, Ons tweede doet het wat beter. 

\fat er met het eers.te team aan de hand is weten we niet, Ue. wotcm wel 1 dat er 
geblunderd wordt en dat er geknokt wordt. De strijd in de hoofdklas:se is hevig. Mis
·sch�ion ziet u ook dat DG Pion tot onze verbazing heel gev8arlijk·· onde.ronn staat! 

De c lubcornpetitie loopt lekker, Van Hulst,Nusink en van Dijk tiandhaven zich in 
dto .eerst r..: groep goed! Vooral Nusink is een doordouwer! Hij is in pri�o vorm! 

OnzG vriend 5w3.rt zit in zware perikelen. Het huis,waar hij ·won·nde,is verbrand. 
In dio �rand kwam oen bejaard echtpaar om. Vreselijk, Dan heb je ook andere dingen aan 
je hoofd) 

Ons ledental èirkelt zo om de 63. Enkele mannen1die zich even lieten zien en 
plechtig cankoncligdon, dat ze lid wilden worden zij n minder plechtig met de noorderzon 
vertrokken. E_èn berlankbrieje kon er niet af. We hebben ze maar geruisloos afgevoerd. 

De S,G,f" kondigt voor woensdag 18 april in Krasnapolsky het snolschaakkampi
oonschap voor clubvij·êtallen aan , Er wordt in klassen gespee ld, Caissa speelt in de 
hoofdklasso,,,,als er tenminste belangstelling is. Willen liefhebbers zich melden? 
\•Je dnchten,dat e:c wel belangstelling zal zijn! Prijzen: paasbroden en eieren! 

Onze; vrienü ter Heege is druk bezig met een groep kinder"n ( B-12 jaar ),die 
gr2ng �-.Jillci1 schaken� Hij zoekt hulp·· .bij het orguniseren, Niet mcnr voor een keertje, 
maar voor elke vrijdag van 7 - B.30 van september tot en met maart. Grote schaakkennis 
vraagt hij niet,"Jel oen zekere trouw in het werk. Wie meldt zich bij hem? 

E, 



J32.n.d.s.t1.8.d.s;t_rjj.cl_e.n. 
_2_ È_n_µ.a,r.i. J.9.7.3. 
• !J.e_ ? fl..o.n • .  3 • • •• ".': • .  f .a.i.s.s.�_l 

? 1 -D Zegerius 
? 1-0 Zeven 
? 1 MÜ Baren dregt j 
? 1 MÜ Moij er l,': ? 1 MÜ Moravea 
7 1-0 v.Dostveen ! 
? 1-D Reinen l 
7 1-0 Pete�s ! 

! 
? 1-0 Lagencüjk ! 

: 
? 1-0 Oudmaij er ! �----- i 

Proost,ze:
O

:: dan na zo'n uitslag. We \':. zijn toch ':Jel van slag,vooral als je weet, 
dat Caissa 3 op zijn sterkst was! De w.1. l, kon geon storker team opstellen! Vermoe
delijk heeft de Pion het eerste team laten ! 
opdraven! Natuurlijk 11eten. we wel,dat de \. vier nog spelenden na een 6-0 achterstand l doorgespoeld hGbben om nog een punt ta ; 
redden,maar de Pion kende geen pardoril' · j 
Een niot frc;ai begin van het nieuwe jaar!.!_ ... . "'1 
.9 •. .ië!.n.u.a.r.i. .1.9 J-3. 
.C.ë],á.s,s_a" .. . � • •  M.a.c.c.aJo.i. (zestallen) 
de Jong D-1 Fuchs 
Heins D-1 Goldsteen 
Mulder ·1·..+ Horot<itz 
Cornelissen1-0 Abram 
Takx 1-0 Herzberger 

. Blaauw ; D-1 Vreodenburg 
------
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De j 
We hebben weer vier nieuwe spelers het 

-"oorlogsveld" opgestuurd;zij hebben met 
z11) vieren 2+ punt goscoord. Niet gek. 
veteranen aan bord 1 en 2 moesten het 
hoofd buigen, Een leuke wedstrijd met een 
kleine nederlaag voor ons zetall 

." ... , . . ................... ..........................•................ 
�J..e_,zjj_n. )J_i.t_.g.ep_e,k.e.r.d. 
.s ..GA"'."' .l\P. 
f'1.a)<: J.UYJ.<:J • •  M_o.rp,h,Y .. -. •  C_a_i.���i 

· Dieks 1 MÜ Arp 
Kroon +--t S8\•rajsingh 
Damen 1-0 v,cl,Spek 
Stroop 1-0 . du Deus 

·�·-······································-····-···················· 
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� januari 1 �.7.�. 
Nieuwendam 1 .!'! .c.a.i.s_s.�.J . 
Sassen 1-0 Eijgenbrood jr 
v.Waardt 1..0 Arp 
Cornalissan 1..0 Swart 
Duijnmaijar D-1 Sawrajsingh 
Burink +..+ v, d,Spek 
Zant o-1 v,d.Vos 
Bosch 1...0 v, Dijk 
Bos o-1 de Baus 
Wesker o-1 Nusink 
Roelofs t..+ v.Hulst __ ..,. __ 

5..S 

• 

Caissa toog met 4 invallers naar Nieuwen
dam, dat zelf ook 4 invallers telde. De 
wedstrijd had weer een wonderlijk ver loon, 
Onze "keien" aan de kop lieten het aL ' 
drie afweten. Arp vergat een toren terug 
te nemen;Hans E, had aan een toren +loper 
tegen een dame te weinig tegen Sassen en 
Swart was mede van slag door de ramp in 
zijn woning, dié ui·cbrandda, waarbij een be-
'j aard echtpaar om h"t leven kwam, Geluk
kig is Sewrajsingh de laatste tijd prima 
in. .v.arm.Maar ook .onze 4 invallers scroor
den 2t van de 4 te verdienen punten. Bij 
het. afbreken was de stand 3-3. Telefoniscr 
won v.d,Vos en verloor van Dijk, Hans ver
loor ·in de 2e zitting van Sassen en Nusin� 
(in goede v:rorm) 1;on zijn partij• Eindstand 
5-5. We zijn blij met dat �ne conpetitie
punt I 
Nieuwandan 
lokaal! Da 

speelt nu in 
ontvangst.was 

een prima club
weer prettiç 

22 januari 1..9.7.3. 
Nieuwendam 
Weskar 
Roelofs · 
Bos 
Jansen 
v,Kooten P, 
Koot 

� •• ::: .C.aJ.s.s.a . . 2. 
D-1 van Dijk 
D-1 Nusink 
1-0 Frensdorf 
o-1 v,Cleeff 
1-0 Couperus 
1-D v,Hu].st 

v.Kootan 
Bosch 
Plant: 

W. D-1 Neidig 

· • H euvelmans 

v. steden 
v, 1t Riet 
\.Jol ter 

----

5-5 

Weer s.:.s,nu' teg.en Nieuwendam 2 •. Je zou 
. ha�st .d

.
enken,dat h.et afgesproken werk wae 

De strijd was hevig.Onze kopmannen weer
den. zich goed, Bij het afbreken was de star 
4-41 v,Cleefffstondh· gewonn·,mteo f'rensdor1 .ver oren.ie e onisc werd ne �� 

' 

• 1 • - 1· 



�;:l[0N.D_EJ�. ).f'J • •  D.E • .  B.D.Np,S,C.0['1PETI Tl E 

HOOFDl<Li\SSE( na 5 ronden) 
. ====.==:::;::;,;;:::::::::;= 

.9,.'!,.Eip;.;g;'?.,\�.o'àel. v erl 1 
1 � \J •·meer 2 5 4 ' 1 0 
2. Weesp 1 5 3 'O 2 
3. N:ÎieU\.-Jendam 1 s 2 2 1 
4. \.J•m·eer 3 s 2 1 2 
5. ''tl.'S. 1 5 2 0 3 

ent1 
9 
6 
6 
5 
4 

Ze KLASSE A'' . 

1.Landsmá<ir' 1 

SJ.".8.P.1.9.8.w.•..9.0}.....,v.e.r} . ._.P.n;i:.• . 
4 4 0 0 8 

2,Nie'uw�ndäm '4 4 3 0 1 6 
3.De Pion :i 3. 2 0 1 4 

f . -
, 
.. · 

4. r.-o.G; 3 1 0 2 2 
5.Memo 5 3 1 0 2 2 
6,Caissa 3 4 1 0 3 2 
7.p.n.r.· 2 3 0 0 3 0 

.ons basisplan,Caissa 3 wat in de lift te 
helpen1is jammerlijk mislukt. Er gaapt toch 
w.el ee.n gat tL1ss.en ons twe<0de en ons derde 

Commentc;iar cigenl'j k overbodig_ •. l:aissa ver- j team. En toch is het o.i. niet z6 zwak als 
keert in gevaar! Er rosten ons nog twee wed- j .het zich toont. 

5 2 0 3 4 

5 1 2 2 4 

5 0 2 3 2 

6.·r.r,.L.·1 
7 • Caissa 1 
8. de Pion 1 

strijden; tegen \'Jtmeer 3 en W1meer 2. Geen J,. NAKLASSE zesta,,1..1.e.n) kleinigheid, Moer don onze uiterste inspan- �c:.:.::"""""''--''-'"-' 

ning wordt niet gevraagd! w.e kunnen rustig 
zeggen dot vJ•meer 2 kampioen wordt,dat de 
nrs. 2 on 3 zich enigszins veilig kunnen 
voelen en dat de nrs. 4 t/m 8 ernstige de
gr"ldat'iekandidotron zijn. Dat Caissa hiertus-
sen zit is een onprGttige zaak. 

1 • 

z, 
3_. 
4. 

. 5,·' 
6. 
7. 
s. 

fJV E.t\.Gf•J'.G.S_l<)-[1.5.S.E. [>, 
.9.9..:§.P�E��Jgel.verl. 

11-'veen 1 5 5 0 0 

O�D-.-1, 1 5 2 2 1 
V,',5/,�5C 4 5 3 0 2 
Caissa 2 5 2· 2 1 
Ni-eu\.vend3m 2 5 2 1 2 
n.o.s. 1 5 2 0 3 
L .• C,I<, 1 5 1 0 4 

Memo 3 5 0 1 4 

ent • 
10 

6 
6 
6 
5 
4 
2 
1 

Caissa 2 heeft hd niet slecht gedaan. We 
dGchten, dat ons t\-JOedc niet meer in degradatie 
gevaar is. :·riet nog 2 te spelen lnJedstrijden 
kan no. 7 nog tot 6 punten komen, terwijl ha. 
8 ons niet moer bercil<cn kan. We hebben niet l 
li�sl hoop op de komende wedstrijd tegen· ! 
t1mstelvoen 1 (he-;; ouda Zukertort) ,dat in de ; 

·w�dstrij c1 tegen C.Jissa 2 wel kampioen zal 
\-.rord8n,muar i·n de lc-:i�tste wedstrijd tegen 
r,·lemo 3, do rode luntq.orndrager,zijn er kansen. i 
Vl�l moeten wc er rckuning mee houden, dat 
Cc;issa 2 niDt moer in z}�in sterkste formotie 
ksn uitk9mcn1omdat het zeker 3 spelers aan 
Caissa 1 zal moetcr. afstaan. Dat i·s natuur
ljjk jammer"rnaor du fci tGn zijn hard. 

1. Maccabi 
2, Abcoude 
3. Donner 
4. r.o.z. 

5, D.c.G. 
Caissa 6, 

3 
3 
3 
3 
3 
3 

3 
2 
1 

1 
1 
0 

0 
0 

1 

D 
0 

1 

0 
1 
1 
2 
2 
2 

6 
4 
3 
2 
2 
1 

Ons oefenzestal1dat steeds in een ande
re formatie aan het bord verscheen,heeft 
het zoet van de overwinning nog niet ge
smaakt, Wij beschouvien het optreden in dit 
team meer als een oefening voor hst spe
len van wedstr�den in hogere teams, De 
w.l. heeft hier ruimte om sommige spelers 
uit te proberen. 

-0-0-0-0...o...o-

Resterend proJJ.r_a.!fl.m.a. 

di 13 feb. Caissa 1 - VI tmeex 3 
di 20 feb, Caissa DC5 (zestallen) 
vr.23 feb, t11v.een 1 Caissä 2 
di.13 mrt. Caissa 1 - W•moer 2 
di.20 mrt. Coissa 3 N1dmil 4 
di 27 mrt. Caissa 2 Memo 3 
di 27 mrt. T .o"z" Co is sa (zestallsn) 

Nog 7.wedstrljden resten ons,rlan zit 
de competitie 72/73 er weer op voor onze 
vereniging. We mocste1·1 nog maar wat punt
jes vergaren! 
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VAN ALLES EN NOG WAT ••••• 
==�=============�=== 

Eniga maanden geleden vierde de vereniging MAX EUWE/MORPHY haar 40 of 50 jarig 
jubileum. In daze maand viert de vereniging ONS HUIS/ PfK/P/ haar· 50-jarig bestaan. 
i'1ax Euwe/Morphy gaf aan overzicht van haar schaaklaven,maar dat Morphy werd maar

: 
evên 

vergoten. Ons Huis kondigt haar·jubileum aan en vermeldt en passent1dat er in 1969 · 
een fusie met P.l<,P. tot stand kwam. Als nu b.v, volgende maand Mcn:rphy en P,K,P, hun 
50-jarig bestaan vieren,wat dan? Is er dan weer feest? 

\'lij kennen iets dergelijks, In de dertieger jaren werd Amsterdam-Zuid opgerichti 
in 1951 kvmmen we met de "Vondelbrug" tot een fusie,maar het enige verschil met bovèn
genoemde clubs isJdat we een nieuwe naam verkozen boven een "fusie-naam". Bestaan wê 
nu zo1n 40 jaar of bestaan we dit jaar 22 jaar? 

vl" hobben. het S,Ci,Ao-bestuur çle vraag voorgelegd: '.'Welke maatstaf most een ver
eniging, die oen fusio aarging met een andere vereniging,aanleggen bij het berekenen van 
zijn bostaansduur?" Het lijkt ons nodig,dat daar etiige duidelijke afspraken gemaakt moe
ten worden. 

Graven in het verleden is toch �el leuk. Wist u,dat • •  , • •  

_s_s.r,l�i.n. op 9 fobruari 1936 zijn eerste bondswsdstrijd speelde tegen HET DOSTEN en remise 
speelde tegen J.Luk?,,.f 

.B.r.JJ.e.,r0s:"..a. op 28 maart 1936 tegen Ma!< Euwe speelde en remise speelde tegen G.P, T .Donk,." 
[;i:.en.s.dPF:t'. op 6 januari 1937 op 18-jar�ge leeftijd voor het eerst speelde togen SCHAAKMAT 

on verloor van M,Kan (hij verdween in 1939 om in 1966 ! ! · weer lid te worden) 
�...sf!_cJ.r.e.g.t,. op 5 januari 1938 tegen W1meer 2 speelde en won van A.Lot::her· . " . " 

J!.02..Y._o.n.\l.9. op 27 januari 1939 tegen Columbus speelde· en verloor van H,J,A,Kruisman, •• ". 

y_a.n • .  H.u.l.s;!;. op 9 maart 1940 tegen De Rode Toren speelde en van H.Karper won",",., 
J�".i.9.i.'l op 27 november 1945 speelde tegen DOS en remise speelde met J, v,Wezel" ";. 
.fl.e.î]._..H.'�r.t.o.9. op 23 december 1947 tegen Het Witte Paard speelde en won van A-.U\jlenhoad." 
,EiigenJo.r.o.o.d. op 2 november 1948 tsgen ODI speelde en won van D,Genis",".,"." • 

.\l.." •.• J.0.119. op 25 januari 1949 tegen De Waarheid speelde en remisG kreeg van Th,v,d,Heide •• 

l\llemaol "eerste optredens" ,aan de vergetelheid ontrukt! 
We vonden ook in do archieven een wedstrijd tegen W1meer 2 op 18 mei 1948,die wo 
met 10-0 wonnen;er staat wel "regl." achter, W'meer was toen al bang om tegen 
onze club te spelen. Op 8 februari 1949 speelden we tegen W'meer 1 on wo wonnen 

· mot 5� - 4f, Er is pindsdien wel iets Veranderd! 

Dnzs ��'l.n�nqmeos�.82'. miston we de laatstG tijd, De griep heeft hem goed te pakken gehad, 
Hij kikkert nu wat op, Omdat enkele leden naar hem gevraagd hadden (ze wilden betalen) 
hebben we hom een lUstje gevraagd met bedragen, Dat kregen we prompt en enkele mannen 
h,obbsn betaald. Maar we zÜn toch wel even geschrokken van de vele namen1die op het lijst::. 
jG prijken, De achterstand,soms 5 maanden, wordt weer ietwat verontrustend, Straks wor
den vie wegens huurschuld op straat gezet! Een penningmeester is geen m'!..!J.,die de vereni
ging goen geld voorzchiet, Hij wil op tijd aan zijn financiele veronigingsplichten voldoen. 
Gebruik gem. giro C 2 8 8 2 of betaal bij afwezigheid van de penningmoestor aan de w.l, 

Op maand13g 9 april (niet op zeterdg, hoera!) vergaderen de gedelegeerd·en ven de 
bij de S§A aangesloten verenigigngen, In Kras ( niet hoera)l Dan komt o.a. de be
leidsnota aan de orde. 



Bestuursmededelingen: ===================== 

Nieuwe leden: 

Vertrokken: 
Afgevoerd: 

Aantal leden: 

F.P.W.Klaasen - C.A.M.Leenders - Th0C0J.Beuming - I.A.M.de Pont -
J.Leijeri Allen har.tel.\jk welkom! 
P.Heins ·(verhuisd na<if''noord) 
J.Chong (geeft geeri 'antwoord op toegezonden brief) 

66 

Het bestuur vraagt u nogmaals dringend of· u na het beëindigen van uw partij reke
ning '"il t houden met hen, die nog spelen, '.Dat klemt niet alleen als er bondswed
strijden worden gespeeld,mear ook op. "gewone" clubavo"nden, Iedereen m·oet zijn partij 
rustig kunnen afmaken, 

·'· ; •o-o--0-o-O"o._ 

Onze "mindere goden" ;die een gespeelde partij aen· kritiek willen 
laten oriderwerpen, kunnen hët notatiebilj et bij de w,l, inleveren. 
u krijgt de partij met commehtaar terug. 
Er is toch weer gevraagd om een theorieavond, T.z,t, komen we 
hierop terug! 

-o-o-a-o-o-a-� 

Dinsdag 13 februari.: C.a;l.s.s.a 1 . ,.. Watergraafsmeer 1 

4+2=6 
4+2=6 

Spelers: Swart - Eijgenbrood jr. - Arp Sewrajsingh - v,d.Vos 

v,d,Spek - de Beus - van Dijk - Nusink - van Hulst 

vlij ontvangen de ill'meer-spelers en de gatten ontvangen niet de gast
heren. M.a.w • • • • •  u bent er toch om 5 voor 8 7 

Wat zou het rust-gevend zijn,als we 2 punten binnenhaalden! 
Vier punten hebben we,dinsdag kunnen wo op 6 staan! 

4+2=6 
4+2=6 

4+2= 6 
4+2=6 

4+2=6 
4+2=6 

4+2=6 
4+2=6 

4+2=6 
4+2=6 

4+2=6 
4+2=6 

4+2=6 
4+2=6 

4+2=6 
4+2= 6 
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,t;.1.u.b.c.o.m.r_e.tft._tj._13. 
stand na de 20e ronde 

.,. , .d ••. J .•. ._6. ;F,eJo,;i:-.u.a,r.i; .' .7.3.� . 
1 ,  Sevsrajsingh 
2, Eijgenbroo.d jr 
3, Swart 
4, van Dijk 
5, Nusink 
fi. van'Hulst 
7� Arp 

"'B. :.v. d.Vos 

1 1 46 
1 01 0  

966 
977 
964 
a55 
850 . 
. " 

.._ _ _._.,.._�----- _.._. __ .._...,_,_"__..._. __ _ 
1 1. Frensdorf 796 
1 2, Neidig 730 
1 3, van Cleeff 71 0 
1 4, Loij.en 700 
1 5 ,  Couperus 697 
1 6, Eijgenbrood sr, 684 
1 7. de Vos 662 
1 B, van Steden 658 
1 9, van· 1t Riet 642 
20, v,d,Spek 623 

21 , do Beus 584 

.22, v,Oostveen 568 
23, de Jong 566 
24, Zcgerius 555 
25·, Moravec 540 
26, Earcndregt 533· 
27• Zeven 522 
2B, Dirks 493 
29·, Reinen 489 
30, Wolter 482 

---------

31 , Serlijn 477 
32, Zonjse 475 
33, Hogenboom 471 
34, Schmitz 466 
35, Meijer 457 
36, Oudmaijer 443 
37, Lagondijk 41 1 
Ja·, Broersma 409 
39, Cornalissen W 409 
40, Peters 408 
----------------------

41 '• Mulder 407 
42, Cè:Jrnelisseri. H� 368 · · 
43,' Beûming 384 
44, Leenders 
45, Takx 
46, den·HeitÓg 
47. de Pont 
48; Oranje 
49, ter Heege 
50 • 1\-lbsrts · " 
51 , Kielstra 

373 
366 
356 
350 
344 
339 
334 
305 

52, Paardenkooper 304 
53, Heil1lans " 
54, Klassen 
55, Blaau.i 
56, Ritmeester 
57. ·de Vries 

Rang 
Oudkerk 

58, 
59. 
60, Frsid 

292 
289 
272 
255 
250 
233 
207 
107 

----------------------

Rustende leden: 
Booyenga 
Koning 
GrUnbauer 
Holdorp 
Kok W, 
Vonk ·· 
Doevendans 
Brouwer 

. ' . . . 

�-�-�-�--------------

. Û>B rij v1ordt 20 lang, dat het'. 
rele gelid: niet meer op Mn 

· r.:i kan, De cornmentaarruimte 
wordt dus ook kluiner, 

r' : . 

D'jt qan het eind van het sei
zoen de sindstand een heel 
ander eerste tiental laat 

, z.i"en zou geen verrassing zijn. 
Van Dijk, Nusink en van Hulst 
hebben grote plannen! Houd 
vooral nieuweling Leij en in de 
.g<lten, Nu nog no, 1 4,straks 
vast en zeker hoger, Sewraj
singh en Eij genbrood jr, zijn 
de eersten,die boven de dui 
zend punten komen, Sewraj
singh gaat aan kop;hij doet •t 
prima. Neidig moest even af
haken,maar zal niet rusten 
voor hij terug is, Van Cleeff 
zien we helaas weinig, DCT Vos 
is na een inzinking weex in 
de lift evenals van Steden, 
De Beus heeft er weer zin in, 
Wat de wat oudere garde van 
plan is (de Jong en v,Oostvee 
weten we niet.Maar ze doen •t 
goed, Ook zien we het duel 
tussen de jongelingen Zegeriu 
en Moravec met spanning tege-
moet. Zeven zakt wat weg,maar 

Dirks is runner up! Hij is pas terug uit Amerika en heP.f 
daar braaf geoefend, Reinen heeft tegenslag, En 1t gi�. 
zo lekker, Zonjee komt op toeren , Lagendijk is .iat te 
wild, Van de grote schare tussen de 40 en de 60 is nog 
weinig te zeggen.Men is druk doende elkaar "af te maker 
in het nette natuurlijk.Den Hertog blaast zijn partij daa1 
goed mee, Hekkesluiter Freid behaalde dinsdag j,l, zijn 
eerst remise na vele nederlagen,We wachten maar rustig 
verder af, De moeizame klimmers roepen we toe: volhou-
den;een schaker wordt niet in ��n seizoen clubkampioen, 

Van onzo rustende lDden (al is er maar l!!'.!n van gepensioneerd) hebben .ie l(oning enkele 
.ieken geleden weor eens gezien, Vonk hadden we zaterdag aan de telefoon,het gaat botel 
met hem. \fo wctertançjsn,als >ie bedenken wat een schaakkracht er schuilt in dat groepj< 
l<oning,Vonk,Brou.ier,Kok,Holdorp. Ons erelid Booyenga,straks in maart 77 wordend,z!mder 
vie sen hartelijke groet, Hij .ioont tegenwoordig in Purmerendo\Üitkijken of we hem langs 
het Noordhollands l<anaal zien zitten vissen! En onder het vissen overdenkt hij natuur-
ljjk zijn schaakcarri�re/ 


