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Het clubleven draait weer. Het seizoen begon met de jaarverga 
3 september. Precies in een uur was de egenda afgewerkt. Er lag een voorstel op tafel 
v<on onze vriend Zeven om de puntenwaardering wat te nivelleren, Hij vond,dat de "groten" 
ti'! vrol bevoordeeld werden, Voor een gewonnen of verloren partij moest hetzelfde aantal 
punten verkregen worden, In ons vorig maanrlblad hebben we toegelicht,dat er knotten van 
spelers zouden komen met hetzelfde aantal punten, Wie speelt dan tegen wie? Die prognose 
is uitgekomen. V-Je zegden Zeven toe een schaduwtelling te zullen bijhouden en wie dia tel
lin� govolgd heeft,constateerde met mij,dat er grote bezwaren tegen dit systeem zijn, Toch 
gaan we door met die tclling,nieuwsgierig als we zijn om te weten hoe b.v. na 20 ronden 
de lca�rten in beide systemen liggen. 

Op 10 september begon de wintercompetitie; tot nu toe met groot succes, Soms 
i..;a::; e:c plaats tekort en moesten we uitwijken naar een nevenzaal. Tegelijk startte een 
achtk8r;1p voor 1!veslbalovc::nde jongeren"; het verloop viel wat tegen,omdat de geplande 

·artiisn niet regelmatig gespeeld konden worden, Ziekte en vakanties gooiden roet in 1t 
Jten. Wa zullen hier ord8 op zaken moeten stellen. 

De oxtra gedelcgeardenvergadering over de KNSB-nota werd bijgowoond door de 
voorzitter. Dat "Amsterdam" met vele andere afdelingen niet voor deze nota was wisten 
we al, Maar deze vergadering was slecht voorbereid, \>laarom b,v, heeft het SGA-bestuur 
zUn bezwaren niet duidalijk op papier gezet an de gedelegeerden toegestuurd? En als de 
opzet dan goen genade kan vindan,waarom dan geen alternatief gesteld? 

De bondscompotitie is ook gestart. Coissa 1 kreeg meteen al een topper voor 
d0 neus g=droaid. �Ie hopen niet,dat deze wedstrijd het beeld zal zijn van ons bondsoptredcn. 
Arp noteerde de datum vc:cke2rd en kt'llam niet opdagen. Sewrajsingh was helaas verhinderd. 
Elders mcor over deze wedstrijd • 

. De !oetste leden aanwinsten brachten ons veelbelovende spelers. Ons leden
aantal blijft zo om de 70 draaien. Daarvan zijn regelmatig zo 1 n 70% aanwezig op de club
evonden. Houen zo! 

Willen we rasultaten bereiken,dan zal er 
doel: Caissa 1 terug in de hoofdklasse,Caissa 3 en 4 
r:::::iterisal moet dat kunnen! Zet 'm op 1 Succes ! 

geknokt moeten wordenJ Ons eind-
elk een klasse hoger, Mot ons spelers-

E. 



BontJ"..w.e.9.8-� 
.i.J'J<_t_gp_or .123.1 
lli�.ViJ'IE.S..t-1_ __ ...... c"'a"'i""s"'s"a"--1,_ 
Koopman ? Swart 
Kokkes 0-1 Eij genbrood jr • 

Brink ? vun Gij zen 
Paulis 1-0 Eijgenbrood sr, 
Blijst ra ? Loendors 
Busmon 1-0 Jansen van Galen 
Nieuvienhuis0-1 v.d.Vos 
Slisser 0-1 Lio 
Balk ? van Hulst 
Jansen 1-0 Nusink A. 

J\rp ve1'-giste zich in de datum, verscheen 
niet en de w.l. mocht àls invaller met 1 n  
tijdsBchtorstond van een half uur moestijr
dcn. Hi.i verloor door een stommiteit,waar
na zoonlief demonstreerde hoo hij met een 
lopor tegen 2 �ionnon had kunnen winnonJ 
Ook Jansen van Galon en Nusink verloren, 
maa� mot 3 punten van Eijgenbrood jr.,Lie 
en v.d.Vos werd dG zaak rechtgetrokken. 
f1·uststu nd 3-3. 
�lwart., v;:1n Gij zen en Loenders moeten voor 
2·} punt zorgen,want van r:ulst staat slecht. 
En - nu guan \-Je fluisteren - dat zit er 
\'llGl in! i'.\fwachten maar! 

IJijma n 
5t8gr•moin 
Schatborn 

Caissa 2 
van Steden 
v. 1 t  Riet 
de Vos 

de Bel -1--�� Dirks 
illessols 0-1 Le\ien 
Vsrlorcn v.Th1-0 Lie 
Sittcrs 0-1 Nusink G, 
Kraal jr. D-1 cis B<rns 
Baorsma t-�- Nusink A. 
K5hlor 1-0 Cornelisson W. 

Eon prima prestatie van C2, Nu moet geze�d 
worden,dat wo een prima te3m op de been 
kondGn brengen. Vier over\vinningen + drie 
r:cmises. Do partij van de Vos werd afgebro 
kGn ;wordt vermoedel:îj k remise. Dame voor 
de Vos tegen toren+loper. 
;\Jusink G trad bij ons voor het eerst in 1 t  
strijdperk on won.Leijen,van 't Riet en de 
Beus deden er een vol punt bij. 
V�S/�SC spoelt nu in de nieuwe sporthal 

Oost. Een luxe geval,maar links van je 
spelen de dammers van 1 t  VAD,rechts een 
bridgeclub,waarvan de leden graag een pra8t
je maken en boven je hoofd het zacht ge
dreun van een basketbalwedstrijd, Wij zijn 
niet in voor dit clublokaal. 

,·--. 

De eerste twee wedstrijden zijn aèhter de rug. 
a,s , Dinsdag komt ons vierde op de plan
ken tegen KVC 3, Succes! 

Hl 
0 

De w,l. deelt mede: 

Na afloop van een partij borgen de spe
lers het materiaal in de kast; 

de opstelling van de tientallen geschiedde 
naar de eindstand van de clubcompetitie ·1 

van het vorig seizoen; 

als een speler,opgesteld voor een tiental, 
in vorm terugloopt, wordt h;j tijdelijk11terug
genomen11 als er een sterkere speler be
schikbaar is; 

met een tiental gaat !2Q.Qi.t een reservespelcl 
mee;niemand vindt het leuk een avond dui
men te zitten draaien; als een speler dus 
niet opkomt,krijgt het team automatisch 'n 
11nul11 en dat doet geen enkele speler zi.in 
team aan! 

de wedstrijdboekjes zijn uitgodeeld;ten over
vloede vindt u in elk clubblad een agenda 
van te spelen wedstrijden; u kunt dus v6r 
vooruit zien;dat botckent,dat u de w.l. 
tijdig kunt waarschuwen als u op een bepr 
do datum verhinderd bent (vorjaardagon e,d, 

adreswijzigingen on wijziging of verkrijging 
van eon telefoonnummer wordt z"s.m. aan do 
w.l. doorgegeven; 

uw w61. kan alleen maar werken,als hij voor 
100% medewerking vorkrijgt;hij wil accuraat 
zijn in allo zaken;als u hot ook bent gaan 
we een fijn seizoen tegemoet! 

IO 1 
0 

Wijziging bondswedstr]don 

Op verzoek van U,5, is do wedstrijd 
U, 5, 2 - Caissa 2 verzet \/a\1 3 dec, 
naar 26 nov. Noteren s.v.p. C2-ers! 



fJr;-, n2_ t'"" spr:;len ::.::,.;::-:::·..:=====:::::===·== 
U0dstrijd IJieuw viest 1 - Cai.ssa 1 - bord 2 : wi.t:Eijgenbrood jr - zwart:. Kokkes 

c4 - c5 2, Pf3 - d6 
0::.\. f3 - l_g-1 7. Le3 - Pc6 

11 • Lb3 - Da5 12. 0-0-0 -· b5 
·15. Lxc4 - bxc4 17. LXg7 - K x 
21 • Pf5 ( ! i) - LxPf5 22. Pxf5 -

3. d4 - cxd4 4. 
a. Lc4 - 0-0 9. 

13. h5 - Pxh5 .14. 
g7 1 B. Dh6+ , - .KgB 
TgB 23. Dx h7 ( ! ! ) 

Pxd4 - Pf6 
Dd2 - Lc\7 
g4 - Pf 6 

19. Pd5 - TbB 
en zvJart geeft 

5. Pc3 g6 
1 O. h4 Pe5 
15. Lh6 Pc4 

f<xh7 - Th1 r.1a t. (dis -junior heeft toch �ar:dig schake�.geloerd 

20. Pxe7+ - KtiB 
op ( Pxh7 - Txh7 -
van zijn vader!) 

Pq�tij uit de 8-kcinp� ·wit:Sewrajsingh - zwart: Leenders 

1 • d4 
c 
u, Pf3 

11 • Pxd6 
1 6. C){d5 
21 � Ld2 
·; /:; Dh5 �. 

31 • Td8+ 

- c6 2, e4 - d5 " 
-· Pc3 - dxe4 4, ·Pxe4 - Lf5 5. 

- P bd7 7. Lc4 - e6 8, 0-0 - Ld6 ·9 • ·Pg5 - h6 1 o. 
- D><d6 1? 1 .... . Te1 - Pgf 6 13. Lb3 - 0-0 14. c4 - c5 1 5. 
- Pb6 17. Lc2 ( ! ) - Lxc2 18. · Dxc2 - Pxd5 19. Pf5 ( ! ) 

- ÎC0;d8 22. Dh4 ( ! ) -
- Te7 27. Dg6+ - KhB 

- Pg8 32 DxgB mat. 

' 

�������� 

1 van Gij zen 
2 Kappelhof 
3 Lie 
4 Se�,,rraj singh 
5 Lecnders 
6 Si\furt 
7 Arp 
8 Roos 

Ph7 23. Dg4 - f6 24. Lxh6 
28. Pxe7 - Dxeî 

000 
0 

29. Td1 

no.1�ng. 2 _1]9_� no __ �.J2P�.�L- no._� 
x 
.L 2 

x 
0 
x 

�-

t x 1 x 
x x x • 

x x x + 
x x 1 

x + 0 x 
• • x 

.L x • 

. 0 x 

3 fsi 8t:ro ken: 1�rp-Kappelhof 

- g5 
( ! ) 

na. 7 

t 
x 

0 
x 
x 

Pg3 - Lg6 
Pe4 - Dc7 
d5 - oxd5 

- Dc7 20,Dc4 - Tfef 
25, TxeB+ - Txe6 

- f5 30. h3 - Pf 6 

ng�"Jl. 
1- 3 g es_p. 2 pnt. 

.L " 2 " 
• " -�- ' ' 

2 ' ' 1+ '' 
1 4 ' ' 11- ' ' 
x 1 ' ' 0 ' ' 
x 2 " 1+ ' ' 
x 2 1 

' ' '2 . " 

. LcStuu:csr1odG-dclingen: �==�=�=�=====�====== 
Bedankt·: Kliphuis (de w.10 heeft tlcrn niot korrekt tci woord gestaan) 

Rang (moEt 2 operaties on�c?goan - komt teiug na zUn herstel) 
Nieuw: de gebroeders f-Jusink P1 en P.lusink G.M. {van wie de A. een oude bek.ende 

is) - Gicpmans N.M.Jo 

De penningmeester rnr�ldt, d�t [�r nog een kloin. bedrag als achtorsta1·1:i.g 
tG boek staat. I ntuss en i� het nieuwe seizoen begonnen;we zorgen dat 
we bijblijvcen met de contributiebetaling - Gemeentogiro C 2882 -

In bestelling zjjn 5 nieuwe klokken - mogen wc; nog c:.;:;ns vraçen om zach
te beha ndeling VEn de klokkenl 

.h'aarom er pers� bij vlugç;eren op 8811 klok geramd moet 't.-1orden is ons nog 
·steeds een ra adsel !  Hoge bloeddruk?. Slecht voor het hart! 

Personalia: de Buus is geslaagd voor zUn artsexamen. Van harte! 
Nog niet gezien; Kloppcnburg (????) - Spoelstra (l"''as met vakantie i11 Pe10) 

Couperus (zit in de Himalaja) 
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CLUBCOMPcTITI E 
:::::..::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

(stand bijgewerkt t/m 1 0  okt. ) 

1 .  5ewraj singh 
2, van Gijzon 
30 Locnders 
4. l(appelhof. 
5. van 't Riet 
6, r.Jusink A, 
7. Gicpmans 
n., v.-c!"Vos 

1 00 - 488 
99 - 430 
98 - 394 
97 - 390 
96 348 
95 - 334 
04 - 328 
93 - • • •  

--·-----... --------- -----------
1 1 .  van 5tedon 
1 2. Lcijen 
1 3. Bartman 
1 4. r<usink G. 
1 5. Frtmsdorf 
1 6. Jwnscn v.Galen 

90 - 324 
89 - 306 
88 - 302 
87 - 290 
86 - 289 
es· - 286 
84 - 285 
83 - 284 
62 - 269 
81 - 265 

1 7. de Vos 

1 9. 
20 • 

iiJiebenga 
Eijg'ónbrood 
. �rp 

21 • :··JGidig 
22. Lie 
23. :3'rocrsma 
24,. harendrGgt 
25. B:".:nrs 

\ 26. Zr:ven 
27. ·oi.;�ks 
280 V211 r:ulst 

sr. 

?9. Cornclisson H 
•30, S1t1art 

80 - 256 
79 - 253 
78 - 248 
77 - 242 
76 - 240 
75 - 239 
74 - 231 
73. - 222 
72 - 21 8 
71 - 21 8 

'31. Lange 
32. Roos 
33, do Graaf 

70 - 21 6 
69 - 21 0 
68 - 202 x 

34. P1nrdcnkoopor 
::15. l(nnp 

67 
66 

- 1 99 
- 1 60 

36. r1iotvold 
37. rJ�anjc; 
38, Eorst 
39. Hoocnboom 
40. Jroorscn 

Agend<J v9a�· do 

65 - 1 79 x 

64 - 1 82 
63 - 1 76 
62 
61 

komend" 
dinsdag 
dinsdag 
dinsdng 
dinsdag 
maandag 
dinsdag 

- 1 56 
1 55 

wedstrjjdcn: 
1 5  oktober: 
22 oe.tobl)r: 
29 oktober: 

5 november: 
1 1  noVembor: 
1 2  november: 

41 . de Jong 
42, Lenstra 
43. dri Vreeze F, 
44, Lagendij k 
45, Couperus 
46, Alborts 
4 7, Gesink 
48. Cornelissen W. 
49, Vonk 
50, Spoelstra 
51 . v.Oostveen 
52, Schaacke 
53, de Winkel 
54, mevr.Hogenboom 
55. Kielstra 
56, mej, Klein 
57, Brune 
58, Zonjee 
59. Reinen 
60, Diependaal 
61 , do Vrios 
62, de Vroeze J. 
63, Grtlnbauer 
64, Heimans 
65. Kloppenburg 

Ons commentaar: 

60 - 1 53 x 
59 - 1 52 x 

58 - 1 48 
57 - 1 44 
56 - 1 41 
55 - 1 36 
54 - 1 31 
53 - 1 22 
52 - 1 n  
51 - 1 1 5  x 
50 - 1 08 
49 - 1 07 x 

48 - 1 04 x 

47 - 1 00 x 
46 - 90 
45 -
44 -
43 -
42 -
41 -
40 -
39 -
38 -
37 
36 -

84 x 
79 
77 
76 
76 
72 x 

55 
43 x 

36 
23 x 

r 
-.• t 

' ; � 

Do kop • • • •  geen verrassing; van 1t Riet in vorm -
nieuweling Giepmans stuit nu op de sterken - Wie
benga troont hoog en zal het zwaar krijgen - Dirks, 
van Hulst,Swart,. Roos zullen .zeker bijtrekken;daar
voor zal even tijd nodig zijn - Broorsen is tijdGlijk 
uitgeschakold - de Graaf voert de lijst aan van de 
groop,die knokt om een prijs van f 25.-;alle dool· 
nE:mors zUn gemerkt met een x;zij vormden vorig sei
zoen de onderste groep - nieuweling Baars vindt 25 
een mocie plao.ts,houen zo ! - Couperus is nog niet 
verschenen,omdat hij op 't ogenblik in de Himalaja 
zit om de 6�n of andere berg te bestijgen;wie heeft 
al iets gulezen in het Handelsblad over zijn trip? -
Cornelissen W en Vonk,Brune,Zonjee,Reincn en Die
pendael kunnen hun draai nog niet vinden;komt well 
Opkomst clubcompetitie: prima! Zo doorgaan! 

00000 
00[) 

KVC 3 - C4 
VVGA 2 - C2 

Laatste nieuws: van Hulst verliest 
C1 staat met 4-3 ach
ter! 

Nieuwendam 2 - C1 (thuiswedstrijd) 
C3 - US 4 
DOS 1 - C1 
C2 �·Memo 3 


