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Onder de naam vc..in de redakteur/secretaris/wedstrijdleider zijn nieuwe adrss. Na 
62 j8�r Amstèrdammer geweest te zijn houdt hij het voor gezieh. Petten ligt 60 km van 
;msterdem en dat is te rijden. Het bestuur heeft maatregelen genomer voor het geval 
cL:.t glac'de wegen 1s nachts het rijden or.mogelijk zouden maken. Voor het ilafbcllen11 is 
een ander telefoonnummer opgenomen { en ook andere tijden) onder de bestuursmededelingur1w 

;-:et niauwe VGrenigingsjaar is begonnen; we hadden onze jaarvergadering op 31 augus
tus. Jver die vergadaring eldErs enige indrukken. De clubcompetitie heeft de· 5e ronde 
gehad en ne de ongeloofl�ke chaos op de ranglijst begint nu alles zich wat te ordenen. 

Lp '.i oktober is C5 gestart met een uitwEdstrijd in Uithoorn. Ook C1 had moeten spel2n1 
rn<.'!i:::t r:i;? verzoGk v:::in TAL is de wedstrijd even uitgesteld. De agenda voor de 2erstkonEndc 
wcdstr'jden vindt u weer elders. 

In dit nummer de indeling van de zes teams. Samen zullen t.ve 41 boncls1rJedstrijden m�E·t2r. 
s pelen . Soms worden er twee bondswedsttijden thuis gcspeeld,waarvoor W3 twea ruimten 

gerc;se:i:-vGerd hebben. Onze vriend Oranje zal dar.i als 2e wedstrijdleider optreden. 

J3rosrsen,Leijen en f�oos spceldo-n mi:;e in d�;; Interprogram-snelschaakwedstr�jden in de 
.spc:c·':-;ha.1".aast. liroersen en Leijen 1.vonne n een geldprijs. Er lrJaren 186 sch2.kers present. 

E� zijn noç 8nknle leden 11zoék11• Za habb2n zich na het zomerreces nog niet ver
toonci. Door iG van Gjj zen onder, die _.in C ·1 moGt spelen. Hij hoeft \.-Jat moeilij 1-::h8den met 
de ::-tudie gshad. Al� iemand hem· tegenkomt •.••••• aanhouden en voor.g�1leiden! 

0�1 22 oktober vergadEren àe clubCJsdRlegeDrden van d� SGA. Op dG prijsuitreiking 
zulle11 Hn ongetwUfeld de prUs voor het kampioenschap van C4 ontvangen. 

Een goed seizoen tocgcwGnst! Iedereen pr�sent ! Goede inzet ! 

• 



Bestuursmededelingen: --�----------------- ) 
I.F,v8n Loo - J,F,Kliphuis 

G. P.Luijken 
t•elkom ! 

beda�kt: F,J.D,Brune (naar buitenland) - E,B,J,Hulsthoff {mil,dienst) 
G,H,Lie-Giauw-Hie {avondstudie in Utrecht) - J,Zegerius { onvoldoende 
tijd door studie; John groet al zijn "oude bekenden") 

aantal leden per ultimo september: 80 

na de laatste jaarvergsdering ziet het bestuur er als volgt ui.t: 

H,F,van Steden - voorzitter 
mitJ, E,Hogenboom - penningmeesteresse 
J.Broersen - materiaal 

W,Eijgenbrood - secr, / w,1.· 
F,G,Oranje - 2e penn,/ 2e w,l, 

de c;,l, deelt u mede,dat op de afbreekanveloppe genoteerd kan· worden1wannoer do 
partij uitgespeeld wordt - staat er niets op de aaveloppe,dan wordt de partij in.
gevolge het competitiereglement de ë�r�tvolgende keer,dat beide spelers present 
zljn1uitgespeeld. 

In vr:rband met de vcorhuizing van de w.l. kunt u vanaf 19 oktober bij vort:indering 
afbellen op dinsdag tussen h3lf 5 en half 6 op het Amsterdamse nummer 946658 
U kunt ook {op dinsdag) tussen half 8 en 8 uur het clubloka·a1 bellen onder 7239·17. 

��=�-�=�����g��==��� 
Er moet 1,o1el �vat aan de hand zijn,als een Caissavergadering geen .uur,muar ande:�half 

uur duurt. Het punt ''achterstallige contributie'' bracht de tongen in beweging. De dis
cussie liep uit op een B·abylonischc spraakverwarring. Het meest verbaasdeb �ve onEi over 
de maatrngo-len,voorge·steld 'door jongeren, die leken terug te grijpen op de Middeloeuwen. 
Zo 1 n soort van schandpaal. Maar er wareri meer punten, die de to11gen losmai'.Jkten. Daar 1r1as 
wee:c: de d.focussie over het al of niet verzneden van het clubblad per post , de positie 
van·de-voorzitter , zelfs een eventuele sponsering kwam aan de orde. Enfin, de ton9en 
kwamer1 .los en bleven los; \rJe zullen er toch �ver gaan denken om een voorzittershamer 
aan te schaffen. 

Veel nieuvJs bracht de V8rgadering niet. f�ieuw is wel de vernioü\r.Jing vun het 
bestuur,�vwarin m�vr, Els Hogenboom,O:çanje en Erbersen hun intrede deden. 

Bij het bespreken van do begroting en de balans k\Vam het bestuur met het voor
stel i.z. hot bijzondere tarief voor stud2renden. (De secr. had rneegcdeeld1dat de enqulHe 
in heet 1Vator was gevallen). Aan het eind van het VP.renigingsjaar 1976-1977 wordt voor 
alle leden dezelfde contributie geheven - de ·kleine groep,die nu nog �en spociaal tarief 
betaalt,behoudt dat voorrecht to·t 31 aug, 1977 voor zover er eerder geeri andere omstandi;
heden gaan g-elde� - leden, die dan om fin8nciële redenen zouden moeten bedanken, kunnen 
met do ponningmcester(esso) een gesprek hebben over de contributie, 

De vergadering ging met dit voorstel akkoord, 

Na afloop van de vergadering speelden we in poules van 4 vmt langzaam-snel
schaak. 1:-Jinnaars van de poules werden: A, •. Eroersen B.: _Nusink A. c. _Le�jen. D. [lranjL; en 
Hogenboom E, 5chaacke F. Deken P, G, Deken vJ.. H •. mw. E.Hogenboorn 

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

Achterstallige contributie 
---vsn-cië-38-ssngês�h;ëvênen hebben er 31 intussen betaald 

1t Is oktober • . . • •  �u hebt dus volgens afspraak m�nstens 2 maanden van het nieuwe 
verenigingsjaar betaald! Of • • • • • •  ? 

giro C 2 8 8 2 
================ 

' 



' Bondseompetitie 
==:;:=:;::�:;::::::.-::=:-::==== 
Indeling ·teams 
-

----------0:---
Hot:'fdklasse: Caissa 1 - TAL 1 - de Pion 1 - Amstelveen 2 - Maeeabi 1 - Nieuwendam 1 

lfoesp 1 - u.s. 2 

Ov "rg . klasse B: Caiss·a 2 - VAS/ASC 3 - vlatergraafsmeer 3 - Nieuw West 1 - Amstelveen 4 
r.1emo ·4 - Victory 1 

2c klasse C1 Caisj';."_'i - Ueesp 3 - Veeo 1 - f'/C/\;/ .2 - Amstelveen 6 - D.C.G, 2 -
de Pion 3 - Mascabi 2 

Ze klacose A: Ca_is..ê_a 4. - Amsteltoren 1 - T1\L 4 - Slotervaart 2 - M,S,K, 1 - DOS 3 -
de Amste l 2 - Amroba 1 

3c klasse B: Caissa 5 - de Amstel 3 - Het Probleem 3 - KVC 3 - Victory 3 - Abcoude 2 

Donner 2 - Isolani 2 - Memo 7 

ZestallGn B: Caissa - de Wachter - Landsmeer -·d� Pion � T.D.z. - D.C.G. - Nieuwenda�1 

U2t zullen we er van zeggen? Voor C1 is het knokken geblazen ; C2 zal een zware 
dobber hebben ; voor.C3 geldt: als ar ooit een kans is om naar de 1e klasse te steve

n2n,dar1 is dat nu! • • • • •  maar • • • •  dat liedje hebben we voer C3 al eens meer gezongen; 
:4 Zal het niet makk8lijk kr�_jgen,maar • • •  wie weet? (5 zit in de grootste afcieling,er 
moetc:n B \-.!8dstr}JdEn gespeeld worden. 

Cp 5 oktober start Ce bondscompstitie;we wensen alle teamleden veel strijdlust 
toe. Tcé.":.r;1gcest is 6norm belangrjjk,denk aan ons vierde van 1t vorig seizoen. Bijna het 
gehele tçam heeft alle wedstrijden gespeeld. Vle hadden zelfs sterkere spelers kunnen 
inzet·ten,maar dat hebben we bewust niet gedaan om de teamgeest niet te breken.l�et re
sultaat was een kampioenschap ! 

:Jartij uit de clubcompetitie 
-------·--------------------
.1it: Dirk& zwart : Broersen 1. e4 - c5 2. Pf3 - e6 3. d4 - cxd4 · 4. Pxd4 - Pf6 

· -----
s:-Pc3-:-n;4--15:-c ci3-n;;:;ï��-;:;5 ï-:-c;;;;3+--�;;;;�ciï-;:�" l't 

2rg zl,Jai� op d6 zwarte velden; de Witt�-g;;iSëï�ë);dë-dübbëIPI�;;-r�-;ërdër-;t;;rk-dan zw2k, 
zolang het eindspel maar vermeden wordt; betGr was 6 • • • • • •  es 7. Pf5 - 0-G 2n indien 

Lg5 dan d5!) 7, bxc3 - Pc6 8, a4 - Da5 9. Dd2 - 0-0 10. D-0 - a6 ·11, Fb3 - De? 
12. f4 - es 11.-cä3-:-f�ë--f4�-f88f-:-ëxf4--15�-fXf4-:-d5-7--{bI;dt-�it-d;-käns-;;�-
�r;;;;ë;;êi-S'i8ïitëit8ötfër-të-brsngënT--î6:-'Fxf6-:-9xf6--17:-ëxds - Txe1+ (anders Dh6) 
1 s. Dxeh - Pe5 19. Dg3+ - KhB 20. iih4-:-Pxci3--21:-fixf6+-:-i<9ë--22:-Dg5 - KhB 
23:-iif6-+-:-ï<9ë·--2;:;:-ëxci:ï-=Têi1--25 :Të"f-(bëtërTés-ë;;Tci4-ï-:-rëër:-r;;1ï--25:-L f 4 - D de 
21:-l:iêi4-\C:ërïträïi8ätiër:-rëî-+--2s:-R'f2-:-fië7 29. Lo3 - Tb1 3o, r;;5-:-rb'2+-:iî:r<n:cf� 
32:-ë"z-:-rä2--33;-a6-:-fië1i--34;-êi1-:-cxêi7-rr;;drë;;-l5êië-kä;;-wrt-kië2ë;;-ürt-c9�-ör-cF;6_T __ _ 
35:-rxêi1-:-l5ëii--36:-P"r6+-:-r<9r-3T:·-Pii5-++ en z1;a!Ot geeft op 
-----�---- ....... -------�-----------------·-----

xxxxxx:<xxxxxx 

Agsncla: 
------

ji 12 okt: C2 - VAS/ASC 3 di 9· nov: de Pion - C6 
:li n okt : C5 - de \faehter di 9 nov : TAL 1 

- C1 
na 1 8 okt: Amsteltoren 1 C4 ( vermoedslij k; dit is de uitgestelde 
ji 19 okt: C3 - \1/eesp 3 "edstrijd van 5 okt.) 
ji 26 okt: C1 - Weesp 1 ma 15 nov: f�ieuwendam 1 - C1 
j' 2ó okt: C5 Donner 2 '' 16 nov: C2 - Amstelveen 4 - ei l. 
Ji 2 nov: Memo 4 - C2 do 1 B nov: Probleem 3 - C5 
ji 9 nov: C4 - rnL 4 



,_ 

\;-·-

·-

Clubcompeti tie (bijgewerkt t/m 5 okt.) _____ ..,. ... _______ 

r. van Dijk 4A1 26. Eijgenbrood sr, 224 50, m1rJ. Hogenboom· 'i23 
z. Roos 411 .27, . Dek13_n P_, .224 51. Alberts 114 
3, van 't Rfät 354 28, Oran.je 222 5·:<'. �·�088 112 
4, Baars 353 29. de \Hnkel 207 53, de Jong 111 
5. Musink , ..... 349 30. de Leeuwe !. 

. 
207 ·:.5_4" Snieder 104 

6, Nusink 1·-·1. 340 31. Leijen 206 55-, Luijken 94 
7. Pet·ers 327 32, v.Oostveen 201 56·. Schaacke 93 
8, v.d.Vos .. '. 33, Broersma 195 57, �Jooy 77 

11 • Jansen.van G, 312 34, Deken W, 190 58-, Samuels 75 
1 2, Lange 311 35, v. T e-es81ing 188 -!.ï9:, vnn Loo. 70 
13, Broers en 308 36, Harish 187 . 60, ·Boi-st 67. 
14, Hulsthoff 292 37, Barendregt 1 81 61 ·• Lo,A-Njo" 52 . . 15, van StOJdon 287 38, fll\'1. Starreveld 1 81 62, CornelisscnH 50 
16, Uiterr.iark 274 39, v.d.Vliet 179 63, de Vries R. 49 
17. i"'ieijerilik ·263: .. . . 40. van Hulst 165 64·. Rietveld 47 
180 de Vries �l. 252 41. Knop 145 65·. Scheps 31 
19. Reinen 246 42, Meijer 144 66·.' Sewrajsingh 25 
20. de Do er 243 43, Frensdorf 143 67. Arnoldi 24 
21. f''1<Jrdenkoope:t 237 44, Neidig 143 6B,. Silbernberg 1 G 

22, Zonjoé · 235 45, Diependaal 136 69. Arends 0 
23; Koppel hof 234 46, Zeven 130 70. Lenst ra 0 
24, Dirko 233 47. Klip huis 127 71 ·• Cornelissen\'I 0 
25, Bart man 228 48. de Vree ze 127 72. Mulder 0 

49. Schade 124 73·, Voening 0 
74·. Smit 0 

Ons cor.imentaar: 75. Postmus 0 
-------------

Do hele zaak ligt nog çloor elkaar, Wat te denken van mannen als van 1t Hiet,Baars .en 
Poters, die hoog tronen, En dan in de groep 10-20; Lange,Hulsthoff,de Vries vJ.-"Reinen.? 
Er mng dan wel. ê�nP: �en qpmerl�;i.ng gemaakt worde.n: dat zal wel niet lang duren • • • .. maar ze 
staan or toch mi'lê\r. Cl,ubkamp:i,cien Broere�n staat· 13� . Span�ing volop! 

· · 

De competitie is nog te jong,om allerlei beschouwingen te houden, Daarom houden vJB· · 
'Ons corn1,il3ntaar kort, Er zijn nog enkele -mannen,die zich nog niet hebben vertoontj •. na het 
zornerrec;qs."\i)µ13r:zit PostJTIUS ·?"�.Mulder ? • • • •  Lsnstra ? • • • •  Cornelissen 1-1 ? •• • •  ,·\.Je hebben 
voo:r: de bo.tid�competitie met··6· te�m�.

· �ngesch?:'eV�� ·-�� ��bben �ebt alle me�-����. : �o��g.!_ Daar
om d_c Oproep om zo trou1r:1 moge+ij� ·.te . k�m.en. · 

1 • 
-, ; ... 
3. 
4, 
5, 
r o, 

7. 
8, 
9. 

Zie onder do bdstuursmededolingen vooral de \·JOorden over het afbreken. van partijen!!! . . _______ .... ._. ___ " _ _.. . -

· C5 heeft de eerste bonctswedstrijd gewonnen in U_ithoorn van De ·Amstel .3 met 7.;.:_.2+ 
B�rtm-an 1 
Deken p; t 
nnrtman 
v.d.Vliot 1 

2 
.Dek8n \Il/ • 
rnv1. Starrev .1 
�:ichade t 
Zovnn .L 2 
llulsthoff 

Tel fonisch vernamen we van vriend Deken P. ,dat Enet ei' halverwGge 
niet zo feestelijk uitzag! Maar C5 heeft een goede eindspurt onder
nomen en de zege binnengohaàld. Gefeliciteerd, C5 !" 

_\lil je een. klok gaan opwinden,dan voel j8 meteen of dat wel \ 1 . • 
echt. nod:i.g is,· V.cel klokken weigeren ,als ze strak zijn opgeVJon-
den. Let, daar eens a·p,.s •. v-.p. ! 

1 Q, Bo:est 1 
"•[ 

' . 
. , 

.; 


