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De 7e ronde van de bondscompetitie heeft ons duidelijk gomGokt,dot 
allo pogingen om hot dogradatiospook buiten du duur to houden �is
lukt zijn. C1 verloor de wedstrijd tegrrn t'l/oosp mut 5-1--4-!r en dut bc�
tokont,heqwQl or nog eon Be ronde volgt,dat C1 zijn bioz on m6ot. 
pakken om �et volgend seizoen te opereren in de overgongskl�sso. 

••t� 

Hot is toch oen vroomdo zaak1dat dit team hot.vorig jaar mot TAL do 
eorsto piaa�s bozett o,maar nu oen stapje terug mobti Ook TAL moot nog 
oppassen;'t is nog lang niet v oilig.Wo houden or nog gbon-clu�psycho� 
loog op na,maar hot zou interessant zUn to wot�n,wat do ocirzoak van 

!'.'§tin en ander is. Het is or.rn fait, dot ook· in do hoofdklosso hut 
gold goot moosprekon. Maccobi b.v. huurt eon ourstu-bord-spoler 
op KNSB-niveau. Hot maakt daar goon guhoim van. Er zijn moor blubs, 
maar dnor gnat hot iots geheimzinniger. Toch is or.bU C1 oon dui
delijk vormv orlios gowo ost. Verdo� mooston vrU vool invollors hst 

h \--._:._ ·-., � 

j/'2,'\.' 
. • C2 knokt ook togen dogradotie,moar is door oen overwinning op VVGA 

j "' toom vüllodig moken. 

in iuts veiligor strokon gokom on. Op 21 maart spoelt h_ot do laatste' wodstrijd 
togon Elsuvior/VAS 3, dat, ols C2 dmu ge: on stokj  o voor stookt 1 in dio wodstrijd 
kamriocn moot wordon! Voor C3 en C41dreigt goo� onheil, C5 is ook nog niot 

·1· 1 vei ig. . 
Eon vlag op do uorsto pagina,maar dio hangt dan ook duidelijk halfstok� 

In dit nummer woor wudstrijdvorslagen. en standon. Over oon maand is do holo cumµotitiu 
woor aoh kant. En dan kunnen wo woor zaggen,dat or van onzu prognose� nlots is terecht 
gokomon. Ook do intorno compotitie wordt w�or ondor do"loüpo gonomon. 

Vordor aankondigingon van toernooion, �on artikel ovor d o  a.s. vokoturo vno±zittor. 
Gaplond is ook ons clubsnolschaaktoornooi� Gonoog s�of om to !ozon! 

E. 

-P.S. Guongroono kop bovon ons h' �bon ollos in do rouw-kluu� gumookt! 

' 
i 1 
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7 fobruari 1978' .•·; · ; " 
�i��s�a �4��iàba: ' 1 5-5 
ira�r�""ndrogt- .<:/�.:-" . .  �on 'ksuI'iÇJ8 prestatie 
Cornolisson �W:;;,::.o<: · tGg·èn)t- ;;t��h waarlijk 
5nieder ···i-: O:.'·· .ri.iet-�wakke Amroba. 
de Vrie:s :W. -- 1, <PCB Fis do lachende 
Poters" " . _ f ·:, · de:rcli::i, want door deze 1 . . . • Si:p�t?rnborg !" 2 • :; .uit'slt=1g heet PCB hot· 
Mdl'l3:rihk · 0 · k�m·pidunschap in eigen 
N�':j,;:-tj{g f ·· hana.si:i:..bernberg spoel 
Brc,Órsma 1 de ·een wond(:'lrlij_ke. par.,-
Louiszoon 1 tij. Zo 1 n beGtj.e. ��- · - . 

_ ,  b�nqU�. Caissa 4 doet 
het ":;t'.'o!?h .. wol good. Gn steH:;it nu op oen ge
doul;çlG '2/3.e plaats. . · ·' ·' ···. " 
14 fobrüari 1978 
WGA� �2· ·:.-c·ai�sa 2 4-6 
v �S�t·:�'.d1o:n�;� ·. - - 1 Eon degradatárnwodstrijd 

�==��fu:;{i� 1 

La ngo 
Knop 
du Boor 
PotGrs 
Balqer,_ .. 
Sniuclor 
Mowitz 

0 
j_ 2 
0 
1 
1 
t 
1 
1 
0 

waarin C2 mot 4 invali� . - -
lors spoelde ,2 uit C4 
en 2 uit C5. Dio 4 man
nGn haalden zt punt bin 
nen.FantastischJ De 6 
CZ-ers knokten meo en 
hot E!indresultaat was 
oen overwinning. De 
CZ-er'van Hulst kon ho-
laas niet meospolen 

door CDn kamor.zitti.ng.Hij kan tevro�en zijn 
ovur cl� invallers! 
Of C2 gered is mot 5 punten is �iet zo
kor ! Do laatste WEJdstrijd op 21 maart 
tegon do a�s. kampioen(?) Elsev.Vas 3. 
Wu moustun dat ook monr ovon �an onzo 
zogukor b inden! 

li .:F.o?.r.u.�j...J 978 
H�t�-��r.(Jp)"uom 3 - Coissa 3: 3-7 
Dokun Pa 1 Het was do 3o koer in 
Dokon W. 1 15 maondon,dot wu te-
Uitorwijk 1 gon Hot Probcelm 3 
Fronsdorf 
Roinon 
v.Tousoling 
Zonjeo 
do Vrouzo 
Di'up'ondaal 
mw� Stctrrovold 

0 
1 aantraden.Na 5-5 en 

6-4 word hot nu 7-3. 
Met 5 man (of liEJvor 

0 
1 
1 

4 man en 1 vrouw) be
gonnen wo om 8 uurdo 
strijd.ca. B.15 waren 

t ·WG voll8dig.De laat
komers zullEJn wel hu� 

excuses hobbon, maar het blijft oen pijnlijke 
aangulogonheid.Er word wol even uitge
haald. Voor tionon stond hot al 5-0 on è 

ovorigo borden stonden van iots tot veel 
sterkor�Hot.werd "slochts" 7-3. Zonjoo 
verlo6r.�� öok Roinon bleef nu weer zbn
dor winst11unt; hij ,"i:a.l me't ·spijt torugdof\;..;. 
ken aari zDn,. goi3do·'v�rrichlingon {r;i,;:pot 
vorig soiiócin. Door do waárschijrilijk� n'o
dorlaag van LCK togen dit Probloom is 1n 
ry,r;,idorlë\!3g ,van"· r:'iomb gon.ei;og om ons na hot · . li&.im�on �van otfzo laatsti:; 2 wedstrijden op 

>''oeA. gm:iooido ''o·�rsto �la:ots tL brongon. 
·Par):" k.unnon .WP: .ona:::ro.vani:·hn:�nm ·.v.oo-::r-·onzo":·. 
eorsto ongolukkig vorlopon wodstr�d ·uit _ 
tcgon Memo • • • •  aldus toamloidor Dci'kuri' P'/ .. '-..,." 

21 fo..!u:uari 1978 
ltlE..9� · ·1 Cài�.E..J...�:�_.tl...d±_ . 
Broor�pn 1 Wuosp houft ons do 
Ignocia 0 gonncluklop gogEJven. 
Roos 0 HolumCial eerlijk is 
Nusink M. D dozo medodolin0 niut, 
Kappolhof f want ook Woosp knokt 
LBijon voor hut bohoud . En 
Nusink A. t dot is \rloesp. gelukt. 
Jansen von Galon t Dó nullon bovenin 
Knop 0 hobborr dns do dos om-
von Gijzon· 1 godaon. Dot hot vurz 

lius vnn Knop uit
·oindolij k do d6orslog moost govon is bij
komstig. 

28 fob.L!:!.9ri 1978 
Coisso - Niouw/\rJost ( 3o rondu cup): 2�--1 t 
Bro�o-;---- Ó Broorsun moui:/t knokkon 
I gnoe in 1 · togun oon' l<NS'B-er, wel 
Roos 1 lid vnn tJ.U., ;Anor �Jcun 
Loijon f toamspolor. Ignocio on 

R�Ds (togun jougdkom
pioon Jan Roole) krogon uon 1 on Loijon 
spuold� romiso. Caisso moot nu eon tus
sunronde spelen togen Elsovior/VAS • .  
Nu hebben we op 11 novembor 1975 oo� eens 
voor de cup tegen Elsev./VA5 gespeeld;dat 
was dan wel in de 1o ronde,maar de vier 
KNSB-spelers uit VAS 2 worden mot een 
2f-1f nederlaag naar huis gestuurd. De 

"daders" waren toen: Sewrajsingh - Roos -
van Gijzen en v.d.Vos • •  
(over 501.oJrajsingh vernamon we., dat hij op 
do Antillen do nationale moestertitel 
heeft veroverd) 



v. J. VlüJt 
Bos 
do VriC:Js R 

1 0 maart 1978 

maar do overmacht was 
tG groot. Vorliozon 
van zo1n togonstan�or 
is goon schande. 

t�l���<�TY�����J7 � .f.�_iss'L�4 : _ _?±-7± 
do Vrios. W. 1 Dat C4 is toch oon 
Sniodor 0 lokker toam. Er kwa-
Barondrogt 1 men 3 invallers op-
Cornolisson \rJ. 1 drélvcn, dio samon 2t 
van Daalon punt scoordon.Alleon 
Noiciig Sniodor on Louiszoon 
do Winkol t lioton zich verrassen 

0 en moosten �ot logo 
1 handon huiswaarts. 

Louiszoon 
J1loij·or 
v.cl.Vliot 1 Vooräl do overwinning 

. ,van invallor. vd. Vliet 
gaat in oon goudon lijst je! 

14 n\Dart ·197s ... � ... --..... �-- _________ __. 
Coissn 1 .:. f\mstelvoen 3: 2±:-�± 
Ë�-�ci·;�7�-;,�-�·· -�- Ook· in do laatste 
Ignncio 0 wedstrijd kroeg C1 do 
Roos 1 ko�s op do kop. Al-
Kappulhof 0 �obn Roos on Jansen 
Loijon of von Galon kondon het 
Nusink A� 0 geweld koren. En don 
�Jusink M.. 0 d·o Vrios uit C4 ! ! ! ! 
Jansen van· 5� 1 Hij spoülde de partij 
do Vries W. t van zijn lovon on 
do Loouwo of kreeg oon t. 

Leijon on de Loouwo 
mooton nog uitspolcm,ol is do wodstrijd 
vcrloron. 

CAISS/\ {n Purmerond 

1 4. �rt.J�_"U!, 
Coisso 3 - Dos.W 1m�Ger 5 ·4t-2t: 
D

ok;;P:-.----··-�+-· -· �l.ul p w.l� Oran je 
DGkon lrJ • .  

Uit o:cwij k · 
v.Toosoling 
do Vreozo 
Frensdorf 
Diopondaal 
Roinen 
Zonjoo 
mw. Storroveld 

1 
. 

1 
1 
of 
1 
0 
of 
af 
0 

moldt,dot or zokor 
nog 2 punton komen 
uit do 3 ofgobrokon 
pDrtijon. DDt zou 
dcih con krloppu over
winning worden to
gon. oón. hogor go
plobtsto togonston
dur. �fo wochto.n 

. . mu�r ovon of. . ,,. '. � ·� . . . . . . . •,\\•,·.·.·.�·' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ',',\'.'.� �· .. . . . . . . . . . . .. �··.·,·.·,-.·,·,\·," ... ' \\ . . . . . .. . . . . . . .  . 

BE-STU CJR 
Nieuw lid: H.G. von RiGsson · -- --- ----

Bodonkt: 

5.ebor.en: 

Poter Bolj6 - ocisp. 
Anthony van Bo�hovon - �dsp. 

Wolkam!! 
J.Riotvold (tijdelijk) 

/\rno Hub.ortus Hogonboom . 
2 moort 1978 

Twoe dagon tovoron spooldo 
onze.�onningmoustor oseq nog 
moo in do clubcompotit�o! 
Dhzo lîcirtoliJko golukwöfisbn ! ! 

ALLER Lel 
· ·  Gohoord aan d� bar: 

Onzo ponningmoostoro'sso mag ·don pos moo
dor zijn· van oen welgoschopoh. zoon • • • •  zo 
is toen· maor mooi haar rijbewijs kwijt. 
Noo,niot wagons oponbo�6· dronkonschop. 
Ze is t� snol,rood B2 km. in do rustigu 
Zwoagsó dorpsstraat. Door moost oom agent 
togen· öptrodGn. En omdat hot. po� d� 4o 
keor was,moot zo nu lopon! 

----11-;r;-12-mäö:i'.t-orgonisoe.rdo do s.c. Purmerend in eon mot B&.O (sponsor)-vloggon 
volgohnngon voilingkontino d e  jnarlijkso Vierkampen. Er waron 1.08 duelnornenors uit \ ' . 
huol· Noord-Hollond,ciio in 27 groopon spoelden. Hot· was oon gomoodolijk samenzijn, kros:-
so opa 1 s on oma 1.s tot nen klcinkindoron toçi strijcivpa.rdig achtor hot bord, oudors mot 

· hun spolond kroott. ·Do'.Lindonh.oviusstam was or ook .on uit. /\mstordam· lodon van Momo; 
Hot Probloom,VAS,TAL on Coissa W_as vortogènwoordigd door do Vrios w.,Dokon I�., on mij� 
Du Vrios �van oen 1o prijs1oon f:! ëlnurgogrw,DG.ken er.:)n 2o prijs:tmn ossor.timont nctun 
mot gombor on olijven on ik oen� 

-
ts �et niks. T�uis bogen do notunkrokorssuite 

on word ondor hot gonot van oen • ·gogno do . gozollighoid nog oon paar uurt jes. 
voortgozot. Judit Storrovold 



.2_r:,. _k,-l_a,s,s_e. 13.1. 
1/2 Oosten/Toren 6 5 -D-1 10 172---n;ë�r;:-2---------6---s-.:ö:1---�10 
3� n.o.s. 3 6 4-D-2 a 
4� Amstelveen 6 6 3-1 �2 7 
5; do Amstol 2 6 1-2-3 4 

6: C�issa 5 6 2-0-4 4 
7·. l<VC 2 6 · j -1·-4 , 3 
s;--·--rï:0:v:-1---------6-�-o:?;::a-�

.i..
--

:-
2 

-� }<.J .• a_s_s�.-A..E.. 
1� P.C.B. 5 5 -0-0 .. 10 
2·;·---··ë;:;Iä;zä-4""---------6---4:1 :1-----9 
3� Ni cuw ondam 4 6 4 -0-2 8 
4·. i\mroba i 5 3-1 -1 7 
5� Els./VAS 5 6 3

-
0

-
3 6 

6·. do Pion 3 6 1 .... 0....:s 2 
7� EN PS/HWP 2 6 1�0-5 2 
ö:--··-;�i-iiä-töI\iëë;:;-7�----6---1 :o:s-----2 

��e- J<.lA.��.E� D : 
1. Mem·o 6 5 4-0-1 8 
2;---rr�s:wïffi�ör-5-----5---3:1:1-----7 
3� Caissa 3 5 3 -0-2 6 
4� Amst oltoren 5 3-0-2 6 
5� naadshoor 2 5 2-1-2 �5 
6� LCK 2 5 2

-
0-3 '.4 

7� Probloem 3 5 2 -0-3 4 
s:---rÄc-5------------5---5:5:5-----5 

.9.Y.o.r.9.!.k.lp.ê}�.E._ A: 
�� iLSEV/VAS 3 6 5-0-1 10 

. 2·;---cis-rr;:;;:;-1--------5---4:1:1-----9 
3·. · Niouw lrJost 6 4 -1-1 9 
4� TAL 2 6 2 -1-3 5 
5� Caissa 2 6 2-1-3 5 
6'. Tarr . Lask er 1 6 1-2-3 4 
7�---vvGÄ-2-----------6---f:1:4-----3 
o. DCG 1 6 1-1-4 3 

h'oofdklasso: 1 •• _" ." " .......... ... ....,--·-· 
1 ·• rHouwendam 7 7-0.-0 14 
2·�---;;\;;;:töïv��;;-2-----r--5:5:2----rn 
3� Maccabi 1 7 4-1�2 9 
4·. f\mst olvoon 3 8 3-2-3 . a� 
5·.-. llcosp 1- 7 3

-
1

-
3 7 

6� Momo 3 8 3-1-1 1 · 
·�r;:---ri\c-1-----·-------7---3:m:ä-----5 
a·. Caissa 1 8 1 -1-6 3 
9. Victory 1 7 1-D -6 2 

Er is no·g. 1 ronde te gaàn: CJndo:.�in mo...:t ,, .. g 
gesp o eld worden: Amstel Z - KVC 2 

C 5 - DCG 2 
DlrJV 1 .... DOS 3· 

Prognose: KVC en DWV v orliozen ; dan is 
C5 gered. 

OOk nog 1 rorido to gaan;kampioen wordt 
PCB 1 , waarvan wij vorloro n (6nnodig) mot 
5t -4t. 
Toch o en keurige plaats voor C4 
Dndorin eon hevige strijd! 

De w edstrijd no.3· togon no. 2 staat 4·�-2-} 
in ons voordEol. In do z o ilfcloling mao!.�: 
de 66n do ander af. lrJio kcirnp_Ï:ó_un wordt .:.s 
nog \J ndu.idelijk. _C3_ blaast n_olJ_:vro.JjJk nic;;i 

Jammer van de slechte start van C:J iri <::�-:::J 
competitie. 
C3 speolt op 10 �pril neg uit tog�n �m
sto ltoron 1 in Ouderkerk* 

Eon louke stand. Er zijn 3 k�mpiobns k3 nd � -

daton on 5 degradatiokandi'daton. F:ur \Ic;,_." 

lig o middenmoot is or niot. 
a.s. Dinsdag speelt C2 togon.no. 1,�i2 
dio avond graag kampioen wil wordo n . W u 

zullon knokkun om zokor 1 punt binnen to 
halon1hetgocn b ot uk ont , dat C2 dan veilig 
is. 

Nieuwendam was al kampioen. 1t Is toch 
morkwaardig,da� TAL on CAISSA,vorig joa= 
no,· 1 on 2 nu onderin b cngolon . Wij zijn 
al gedogradoord1IAL maakt ook ooh dot 
van oen kEJns J 
Een tragisch s eizoen voor Daisso 1 



1 i' 

REGEREN IS VOORUITZIEN ====================== 

Ovor onkele maanden zal de heer H.F .van Steden aftred en ;als voorzi·cti::r; zo heeft hij 
nog· etms ·in de laatste jaarvergadering gezegd. Hij kan een ni�Gw� per:j..oc;lo niet afmakon 
i.v.m. de korncmèlo pensionering c.q. vertrek wit Amsterda�. ziuike din.ge:n "gobeuren. vJe 
zullen or rekGning mcl:l moet on houden. Het zal h1'3m nst z� ma'oilljk vail.en ·tG ·vertrok kon 
als ons hom to laton gaan. . 

Hij \-Jerd 1icl in 158 en clirekt 'ingezot in C1 en C2. Zijn oerste wr::iclstrijcl spooldB. hij op 
5.2.58 in C1 on beha�ldo remise.Tot 173 heeft hij vast in C1 gespoeld. D�arna speelde hij 
in C2 on als invallor in C1. Zijh sterkste seizoencm waren 58/59/ 60 1 63 1 69/70/7.1. 
Ecrn sportiovo krachtigo sch.akor mot 1 60 bondswodstrijdon en monige cupwodstrijd. Eon door-

. zettor,8un vochÛJr ·on mm blijver. Op we::lk plan zo ook spolon, zulke le,don vormen Clet hart 
van do VGroniging. Jo vindt zo weinig,rnaar slechts orkele zijn voldoende om hot bestaan 
van· oen vuroniging to vsrzokeron. Hij gaat: laton �ndçron naar zijn voorboold do opongo
vallon ruimte vullen. 

In 1 6 6  word dhr� van Steden. porst pl. v. v" en daarna voorzi't'to·r. a,ls_ opyo.J,.gor. Va")l do 
ovorlodun hr. van Broovoort. Zijn bowind werd vooral gokonrnorkt door boho'OdZEiarnhe_j.d.Zijn 
groto intolligontio woorhiold hom var oen EIUtoritair optredon. Zijn voorzittorscha� 
bloof dikwijls onopgornorkt, máar op do .j uisto momon.ten nam hij de j uisto boslissingon. 
Twaalf joar zonder konflikton;dat wil hool wat zogge�.Zijn vriondolijko torughoudondhoid ' . . 
wci�cl oun voorboold voor hot godrag van do lod�n onderling� Hij vulde do moor op do voor-
grond trodondo w.l� good aan.Do situatio bij.Caissa is u�tgokristallisoard,du bohui�ing 
voortrc"ffolijk on do stomming best.Allemaal waardcrvol'le zakon,wac:irvoqr \rJO cionkboar mol.l-

,. ton zijn� Dozs voorzittor,dio pas op vollo waarde kan wordon gosohat,wari�oor wo do �itu-. . , 
atjo .bij andorc Vt3ronigingen mot dG onze vorgelijkon. En mocht hij op do lodunvorgadcr'ing 
wat rnindor good uit do verf kornon,dan wijt ik .dat oord8r aan do ,v,orgu.dorin.g dan E1an hem. 1 ·1 ' ' •• · • •  ' •  • • ' 

lrhlnn·oor iurnand,dio zo•·bqlnngrijk is,vqrtrokt,dan =Î;Ei'dat voor do voronigi'ng mindbr 
prettig.Dan komon do onzokorhedon.rian is hot ook z;:if'!k als voreniging ju tijdig to bozin
non .ovór wat or nu moot geb�ureh. Wat willon wo? Gaan·wo zo voort? WillBn wo oon moor 
bchoodzomo .of <Jon moo;c boleidvooronde "gonoraal11? En. wat hobbon wc voorhandLln? Do locl�n
vurgoduring zou zich vorgissen als zo denkt dat 1t haar niot aangaat on dot ondpron 
dot maar ,rnooton rog'e'ien. Zekor is, dat ze tussen de J..odon mooi.J:.ijk oon g,ulijkwaordigo 
figuur zuilLln kurinen vi�denJ 

Wij tek�nen bij dit artikel aan: 

1t Is g'ood,dat vriond .Dokcrn deze zaak tijdig aah de orde stelt.Al is h'et nog· geon 
suptembor • • • •  de tijd gaat snel. Bovandion zijn de zomermaanden nu niot do ailexgo
schiktsts voor overleg. Als er e�n burgEJmoester ergens bonoemd moot worden,wordt 
in 'do gómoonto EJun profielschets van de nisww to benoemen functionari� gemaakt.Zo 
iets zouden wij ook kunnen doen, maar de kans is dan groot, dat j o 0011 schEiap mot vijf 

·poten zookt. Als we do situatio van nu bekijkon dan zien wo groot aantal jongoron 
op do club,zokur meor dan 60%. 1t Zou dus voor do hand liggon,dat wo op zook gaan 
naar uon jongore,maar dan wol 66n,dio zokor 3 jaar lid is. Hij zal. wat tijd mooton 
h8bben en goven aan het veronigingswerk. In tijd uitgedrukt zal dat zo1n 3 uur per 
weed< zijn. Hij zal 2 o·f' 3 maal por jaar do vereniging rnoet,011 vçirt.ogem'\/oorpigon i.n do 

: . .  ·-.·v�rg�dörin� van do godologeorden in do S�A. Misschion ka� hij WEit niouwo idoaHn a�n
... dragon. Mèa� bovpnaa� hot lijstjo zal moet�� staan,dat hij prottig wil on kan samon

wurkon mui do ander� bostuursloden. . . . . . . . . 
Loot uw godacht.on over dozo· zaak gaan. Kom maar mot kélndidaton,rn,.ur dan ·.)Nol 

rnonson,die buroid zijn oen ben
.
�omi�g te o�·orwogen. Schuif d�zo zaak niDt op G!D lange 

baan! Op do jaarvergadering van 5 soptomber rnoöton or spijkers mot koppon'goslagon 
J(unncm wordon. 



Ons commontanr: • •h •. . . .............. -"" () . Ul f) ()(r' \ J r 1 
)� !) js)Jj"f' Niouwo oanvocirdor: Roos. Uit 

hot �ost goworkt: Dokon P. 
Nieuwe indringer: do Vries W. 
In groop 2 oprukkondo jongo
ron: Uitorwijk,Mowitz,Dokon W. 
on Baldor,dio in do laotsto 
rondo oven terug moust.Moor 
hij komt torug.Von Tousoling 
is do 5o jonguro in opmars. 
Wo kunnen tJVor dit ollos ru..
loon moor vorhougd zijn. 

bijgoworkt t/m 14 maart 
----�-----------------

1 ·• 

2. 
3.· 

4. 
5·. 
6·. 

f\oos 
Brocrson 
Ignocio 
do Vrios 
Loijon 
Kopptühof 

\:}. 

22Z{.7 
2242 
2162 
1973• 
1970 
1945 

T. [Jusink A. 1891 
8·. Dirks • • •:'• 

rr;-5�ï<;;-;:;-r;-------nrn 
12. van Studon 186.9 
1J. Uitarwijk 1834 
14. van Hulst 1820 
15. Jnnscn van G. 1788 
·16. f·Jusink M. 1764 
17. flm-vi t z 17 5_4 
1 ·s·. De; kon \�. 1731 
19. Hbrish 1700 
20� v.Tcoscling 1660 
2r::--ïEïj�:r:--:-------16:r6 
22. Fr�nsdorf 161� 
23� do Klork 1613 
24� Pctors 1611 
25" Sniudor 1611 
26� du Vroczo 1587 
27. []oijurink 1502 
28. do Loouwe 1500 
29� Silburnberg 1468 
30� Cornolissen W. 1462 

��3r;-§�ör8 __________ î46o 
32� Diopondoal 1446 
33� EUgonbrood 1439 
34. ,Omnjo· 1402 
35� Borendrogt 13�8 
36� van Doolon 1372 
·3T. :luinen 1371 
38� Knop 1348 
39� Dortmon 1344 
40·. Zcinj oo 1324 
4y;-n;rci19--.-------132r 
.42. Longo �J]_l.?.. 

'43� Lio O 126� 
44·. · Möos 1247 
45 � Molloma 123 6 
46. 1-\o'gcnboom , 1"z{3 

51. do Boo:E 1120 
52.:mw. Starrovold 1088 
53. Moij er 1 062 
54 • .  Bos · 1056 
55. Schade 1015 
56� Alborts 1007 
57� Lbuiézoon 9 94 
58. v.d.Vliot 9 92 
59. do .Jong 983 
60. v.Biosson 968 
61�-z:�v�n-------.------923 
62. mw�· Hogonboom 908 
6·3. Rutelband 904 
64� Uitormark 836 
65� Harinck 816 
66. Pa�rdonkooper 784 
67. v�d0Voldt 783 
68. Jodho 775 
69. Sp?or 773 
7Q. GrDnbauor 755 
11;-v:ööstvöön-ë:-----739 
12. de V:ci.os R. 709 
73. Hordoman 674 
74. Fontijn 672 
75. Rij13 664 
76� v.Oostvoon H. 661 
77. Oudkerk 640 
78. Crusius 636 
79� v.Dolon 600 
GO. Samuols 477 
sr:-Bëükë5ööm _________ 463 

In groep 3 vuol bckondo go
zichton. Silbornborg is woor 
binhongokomen,n6 uon gioto 
torugval. 
In groop 4 ontmooton wo Knop 
on Oranje.. Zij zullon er toch 
evon oon mooton trokken. 
Roinon st_oat to lnog.Ook 1rnt 
oah doen! 
In groop 5 vinden we Lango. 
Dozo C2-er is wat to lako
niok. Hij kon vool botor! 
Mollom� volt ver torug.Vruumd1 
want hij kon vool botor! 
Mw� Paula Doken ruki op mot 
groto passon� Noidig hooft 
zijn draai govondon. 
In groop 6 do Bocir on muvr. 
Jadi t StorroVold, dio d2•Jr 
holomool niot thuis horen. 
Niouwo jongoro �cis hooft 
grot·o plbnncn1 moor lot ook 
op v0d0Vl_iot. Hij hooft con 
motomor�o�B ondorgaon. 

In �o onderste golodoron stoot Po2rdonkoopor tb loog.Vor
dor zion wo door ondurlingo hovigc knokpartijen. Onzu 
(nog) rodo lontoarndrogor Boukoboom bugint op stoom to 
komen.Wc notoordon roods 3 ovorwinningoh voor hom! 
Wo hubbon nog zo'n 2 ronden togoud on vorwochtcn nog wul 
wat vorrossingenJ 

Op dozo vcolgelozon pagina do volgendo advprtontio: 

L�7. mv11. Doken 11_88 i·J>6 :12'?-tr 
lrJie kon dozo rustigo "grootmoestor11 onclordak gevon 
of con tip govon? 

48. Breorsma 1163 
49.  Cornelisson H. 11126 
50. �ulsthoff ' 1125 
-----------------------/'�' 

'· · 



.> 

'! 

" 

I· _,_J'r-' u
· ·

. ·(._..J. j' l). Jongcrns' wo boginnon mot oon good boricht. Er zijn or wocr 
1 twoo geslaagd voor hot pionnondiploma. Als ik hut goud 

� l 
J hub moot on or nu nog twoo probèron ( 1 t hqoft natuurlijk 

---.-.. -.--. ........_ niot) hot diploma to halon.' 
' 

Dun 0011 sombor boricht. Do s.v. TAL is niet gokomon.Zo hodclon oén pan:c 11man" to t'10:..-·. ' . . 
nig on duri is hot niet louk ·spelo11. Moar • • •  wo blijven contact mot zo houdon om to�� 
eons togon zo to kunnon spolon. (Hot moet don 10-d. wordon.l) 

Op do rubriok "Het probloorn vnn do rnnond" is zo woinig·rGokti"G gokorrion (1 ),déit ik 
· dnor rn�or moo stop. Ik wos al gostopt,maor zolfs daar {s ni�t op g�roogoord. Wo wil
lon nu iots ondors proboron:olko koor wann�o� dit blad vorschijnt willon wo or oon 
partijtje in bohandolon,dat jullio hobbon gospoold, Er is op do clubavond to woinig 
tijd om dit to doon. Als julliu dus oon louko partij hobbon gospeold,kun jo dio aan �6n 
van ons govon on dnn wordt dio bos�rokon (goonalysoord host dat). Wo beginnen moor 
mot uun partij van rnozol f ( ogoîst ! ) • Hot is jomrnor1 dat ik nid moor woot hoo miJn. togon .. 
standor huot. 
.�.!":.Jl_o.r::.s_�Eo'9rs�r]'. �wart: .J_ 
L. o2 ·- o4 e7 - o5 
2·. Pg1 -f3 P)JB ·- c 6  
3. Lfi - c4 .LfB - c5 

Italioa11s8,oponing 
4� 0-0 PgB - f 6  
5,.c2, c3 h7 -h 6 

om Lei - g�:to vorhindcir�n. 
6"� d2 ,,.. d4 · o5 x d4 
7·� c3 x d4 . Lc5 - b6 
8� Pbi - .p3 0-p ? 

.hior w�s d7�d6 nodig 
zio 9o .zot 

9. al]. -.o5 Pf 6 ,- h7? 
hut paard moost noor 08 

10, �:·�. - c15' 
. .. 'l:ic6 - a5 ? 

dozu moust naar b8 torug 
11n Le� - d3 cî - c5 

or droigtjo b2-b4 .on hot 
paard is govongon · 

12. Dc.'.1 - c2 Ph7 . ...: g5 
r:ndurs gaat hot poord 
or of 

1 3. Pf 3 x g5 h 6  x g5 
14. Pc3 �-· o4 Lb6. - c7 ?? 

on nu is hot hch1maal uit; 
lo.t mowr op! 

1 5·

. d5 - c\ 6  Lc7 - b 6  
1 6. Lo'I x g5 Dd8 - 08 
17. Po4 - f 6+ g7 >� f6 
1 8. Lg5 x f6 on hoo dok kon 

Wo nu hot mot op h7 ? 

z>�or,t _ gooft ·op! 

' 

Stand J.n do computi tie: ---�---�------��----�� 
1. Stovon Droog 171 
2. l<ennoth Rijs dijk 119 
3·. Pot or van Trouron 117 
4·

. Thoo do Ho an 110 
5. Bas Grootcmon 106 
6·. Edli-u::ird Martin 102 
7'." Doilnis v.d.Sluis 92 
8·. Vilim Hcrsbach S5·•' 
9. John von Gulik 82 

1.0'.. J_qs Horsbach. Tl. 
11 · 

• . Raymond vd Mark 70 
. · . .  : 12·" Poter fü:ilj é' • ' 54•''• 

1 3·

. Robin Meulemons 44 
140 Honk l<ontor 29 
1 5. . Ren§ Moritz 25 
1 6 0 Mie hol Vorhulp 18 

nieuw:' Anthony v. Bo�hovon. 
' Peter Boljé . . 

...... . . : . ... .. ': ............................... ................ \··············-.-······ ....... .... . 

�2��,_g�-������� 
ogondo: 
-�I��f maart: C2 - Elsov/VAS 3 
di 21 mwart: Caisso - Ëlsov,VAS (oup) 
cli 28 maart: 
di 4 opril: 
rno 10 opril: 

di 18 spril: 

di 25 opril: 

C5 ,.... DCG 2 
C4 - Niuuwondom ,4 
Amstoltoron 1 - C3 

voorrondon clubsnol� 
schoakkampioonschap 
finoloronclon idom. 

di 30 moi: laatsto rondo cluboompa 
·····································1·································· : ······························ 

MEDEDELING: or moot koijij ovorstoo�; dat is olloon moor prottig,wont hut botukont 
ebt or vanuit do lodon kopij wordt ;;:iongodrogen. 
Wc hcbbon o.o. n6g oon louku rooktie van do voorzittor van Dos.W'ms�r 

naar. aonloiding van hot ortikol van Brocrsmo in hot vorig nu�mor! 

� ;"! - - -- ______ ..-: 
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wit: Nusink A. ; zwart: Balder 

1'. o4 - c5 2. Pf3 -d6 3. d4 - c:Xd4 4.· Pxd4 - Pf6 5. Pc3 - 06 fr. f4 - Pc6 tr.{:L�113�;:_� (thcmrie zogt: 7. · • • • •  Le7 8" Df3 ·- 0-0 Of B • • • •  ·.a5) .B.!.._jlf3-=.J...J!l. 
���.:-2_:E_�c7 10·. g4 -... Px'cl4 ]l (op met b t:in 1 o.· • . .  e5 volgt 11. Pf5·;rolotiof· het bosto 
lijkt mo· nog 10-. • • . •  0-0-0)'11. Lxd4 -'e5 12. fxe5 - dxe5 (of 12 • • • • •  D.X'g4 13. Dg3 -
1Lxdî 1�. exf6 mot kwalitcitsvJinst) &_,Dq3 .:-..J.d6 14. Le3 -Lxq4 ?_15,,,.,,.Lb5+ ! - l<o7 
(of 15.i· • • •  axb5 16. Pxb5 - Dn5 · 17. Pxd6+ • • •  KfB on 18. Tdf1) 16. Thf1 -Lb4 ( of • • •  ---'�"""'"---

Lxd1 17. Dxg7 - axb5 18. Dxf6+ • • •  Kd7 19. Txd1 mot de dreigingen 20. Pxb5 en 20. 
Dxfr+·) J7 �Ll-- l,,. __ �.,s!.l __ J . .Q..�xq 7-=.....l..qfê, ( iots botm:,maor uiteindelijk ook onvoldoern·�'
is· 1 s •• � • •  Lxb5 19. Dxf6+ - l<d7 20. Lb6 -Dc6 21. Td1+ -Ld6 220 Dxf7+ -KcB 
23·. Do6+ - Dd7 en 24. Dxd6 • • •  foB is opgeslotGn en komt or niet meer uit) .12_.Dxf6+ - l<c_?.. 
2�"J1sl.5� __ -:.l)_çl6 .11· Dxd·6 - Lxd6_ 22. f.!6+ -Ke7 23. Lxd7 - h5 24. h4 - l<dB 25. Lb6t._:: 
Ko7 26. Lh3 - Th6 27. Lc3 - ThhB 28. Lq5 - TbB ? ( oen blunder in vorlor�n stollinCT) 
2�e

.},SQ':i.·.:;:j�"[=JQ;:��;-;t�P.Al mot uÏwos het nog niet gomukkelijk te bc�ij
zon,dnt 14 • • • • • •  Lxg4 eon slechte zet was (en in dit goval tet verl�es voor zwart moot 
113iden) A.Nusink 

bbi::id�g.,O.I:ll?.E_titi_!3: (c1:!EJ. wit: Brink zwart: Ignacia 
1� o4 - 06 2. dJ - d5 3. Pd2 - Po6 . 4. Pf3 - Lo7 5.g3 - Pf6 6. u5 - Pd7 
7.· d4 - f6 B. De2 - fxe5 9. dxe5 - 0-0 10. Lh3 - Pc5 11. c3 - a5 12. Pc\4 - Pxu5 
13� Dxo5 ( giftige pion) � ed3+ !! wit geeft op. 

DRLJK\;JERK 

mw / � .  

·Vlugger verzending! 

f f. !1_ 
. . . . . .:- ... c lo . . .  -0 t.@-:rv. . . . . . . . . . . . . . • •  

....... �d.e- . .  &.�.ó.��- .9 �$'. 
� -

/!// zw � 
s.v. Cai-ssa 
ir. cio Vassystraat 12 
Putton ( NH) -........... � 
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