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Het laGtste mo8ndbl6d in 1978. Er is wel weer wat te lqzen. Vooraan staan db 
succ8ssen van C1 - vier gèspeeld - vier gewonnen. Teamleider Ignacio kan trots zijn 
op zijn toam. Do ondore teams lopen nog niet zo geolied. Daarnaast heeft hij. kans 
gozion_ om mot zijn cup-team Desisco Watergraafsmeer te verslaan. In dat toam spool
don drie spelers,dio op de KNSB-ratinglijst staan. 

De clubcompetitie voltooide de 13 e ronde. Pijpers ( !) is de winterkampioeh. 
x De laatste speelavond in dit jaar, 19 �epember , organiseren Walther Koppelhbf on' 
x 
x Hans Broersen yoor ons een gezellige avond, Degenen,die zich hebben opgegeven,wor
x 
x den om kwar;!; voor 8 verwac)lt .• We beginnen met k9ffie: met koek. Precies om 8 uur 
x 
x st�rt he� festijn. Maak,dat je er bij komtJ 

Voor het eor�t in de bondscompetitie zijn de standen opgenomen. De competitie 
is nog erg jong.Vele ploegon speelden maar twee maal, 

Op 28 november hebbon we do familie v. d,Vlis uitgeleid. Meer hierover onclor· 1t 
hoofd BESTUUR. We hebben niet durven vermoeden,dat zo · velen zoveel bij elkaar hob� 
ben gobracht. 

Het ledental ligt weor bovon de 100. Dat vergt vaak passon en meten,maar hbt is 
altijci nog �olukt. Wo hebbon wcor oen hoogtopunt in de opkomst kunnen noteren. 

Onze jougdofdoling blijft op poil. Do mannen,die zich beschikbaar stelden voor 
dit jeugdwerk,doon hun werk in stilte� We hopen voor ze,dat er vórder in de bonds-. . 
compotitia ook eens leuke resultaten worden geboekt. Dat popt de jeugd oo� op! 

Omdat we in de laatste woken twoe koor narigheid hebben gehad met de "afbreek
snveloppen" dringen we bij oen ioder aan op nauwkeurige invulling van die envelop
pen. Wille� do toamleidors hier. grote aandacht aan geven? Vergeet ook de handteke
ningtn niet op de achtorzijde. 

Op 26 c\ocombor wordt er niet gespe!a'ld. Meteen na Nieuwjaar� op 2 januari starnr
ton we �eor. We zijn dBn onder elkaar,want er is geon bonds�edstrijd. Daarna is 1t 
dinsdag aan dinsdag weer raak. Houd de agendb in de gaten,want janua�i bulkt van 
do wudstrijden. 

Lozen maar woor,vrienden. Hot allerbeste voor 1979 wenst u toa ' E. 

· .. ' ::" ·I ., 1 



• .l 

7 T!E.:fe!"Qb'U _ 19Tir 
�._ç:_JY�._..1 _...� .......... 7-· -�---3 
Pijperii 
Dirks 
Uiterwijk 
Balder 

1. _ Iri _ o·hs vorig nummer be-. 
. f richtteh we'over een 

0 fijne���ettige wedstrijd. 
t , Bij c!e �tand 5-2 werd 

de Vries W • " 1 
· 

afgebr-èike·n� Wat' -d'aarna. 

Deken W. ;:.\;;p.i':_ g·eschiedde. zullen we u 
de Vree.ze 
Barensregt 

; 
1 maar. besparen. Telefo-
1 - ni

0
se:h .,.1/ii-·er

.
d . de zaak rond-, . ;'.. � ' .. . 

Cornel;issen W� f, gemaakt. C2 trok aan 't 
Pete�s y 

·langste eind, heeft 
· daarmee bewezen toch 

wel bolangstslling. te hebben voor een ho-
ge plaats. 

Caissa - Des. W'meer ( cup): 2t-1t 
Broers cm 
Ignacia 
Nusink 
Kappelhof 

0 Een leuk resultaat,temeer 
t daar we rustig mogen stel-� 
1 len dat Des.WGM nu niet c 
1 bepaald zwakke jongens 

gestuurd heeft. Eon enorme; 
inspanning van de onzon bracht ons de overt 
winning. ! 
9 november 197fil 1 

14.november 1978 
Caissa 1 
Roos 
Broers en 
Ignacia 
Nusink 

· ,  j.\.\. Kappëlh_?f 
Leijen'_·· 
Wijchgel 
vän Hülst 
Mowitz 
v.Steden 

- Des. W.G. M. ,� : 5f-4f , 
0 Een· sterke ·tegenstander. 
f Larige tijd tag he·t e�·- " -· 
1 uit, dat de eindstand 5-5 

ï t Zou word.en. De klok van 
1 .Kappelhofs tegenstander 
t liet de vlag 15 seconden 
0 
1 . 
.i 2 
t 

tt:l v:r::_oeg v;:tllen� _.Er ,mo9�;-'"l 
ten toen nog 3 zotten 
gedaan werden. De d9mpo-· 
titieleider besliste,dat 
dat geen kennelijk gebrek 

aan. het uu:çwerk was. Bii 3t-3 f werd af ge-
brok-en.--Leijen en Brc ·ersen behaalden romise
en I gnacia zag zijn tB'genstande:r niet WL;er
keren. 

20 november 
de Wachter 

· Knop 
de Winkel 
Meijerink 
Oranje 
Corne'iis.sen 
Silbernberg 
Diependaal 
Houbraken 
Lange 
v.d.Vliet 

1978 
1 - Caissa 3 5-5 

0 · Snieder liet zonder bB-
0 �icht verstok gaan.Van 
0 der Vliet ( C�) werd gc-
t bold en begon met 3 kwar-

w. 1 tier achterstand. �en 
1 pluim aan doze man voor 
1 zoveel clubliefde. De W. 
j_ 2· 

0 

heoft onke1e sterko kap
borden ,maar do staart is 
zwakker. Do Winkel ver-Victor� 2 C4 

Mrüj erink 1 
: 5-1.. - 4-1.. 2 2 : . loor snel. Oranje,Sil-Een tegenvaller, deze ne- !. 

Reinen 
Bartman 
v.Riessen 
v.Daa.:).en 
Moes 
Neidig 
Mollema 

1 
j_ 2 
0 
0 
0 
1 
0 

derlaag. Te meer daar 
Victory 2 helemaal niet . 
tot de sterksten behêhort .� 
Ons middenrif liet het .. totaal afweten. D kop-

CormJlissen H.t 

. borden daarentegen deden � 
hot prima. Maar gauw ver� 
geten,deze misstap. Uit- j 
huilen en opnieuw begin- 1 Bos t 
nen. 

1 3 november 1978 
DCG 2 - C5 6-4 
Rietveld 
mw. Deken 
Bos 
v.d.Viiet 
Hulsthcff 
Louis zoon 
Uitermark 
Zeven 
Berkhout 
Wuck 

0 
0 
j_ 2 
0 
0 

·1 · 

2 
0 
1 
1 
1 

C5 heeft ondanks het ver-
lies een goede prestatie 
geleverd. DCG 2 is sterk. 
Uit de eerste 5 borden ver-: 
kragen we slechts een t p. 
Onze staart Kwispelde ste
vig. en dat leverde 3 volle 
punten op. Wuck speelde 
voor hot oorst in camp.ver-
band en won! 

bernberg en v�d.Vliet waren in Sinturkljos-
stemming en gaven een stuk cadoau. Oranjo 
gaf zo de overwinning weg,wan� hij stànd 
oen stuk voor. Silbornb�r� st6nd Verloren, 
maar zijn tegenstander gin� do6� do vl�g. 
Diependaal hield zijn stuk vcor�p;o�g an 
nieuweling Houbraken vergcht in' oen gm..;onnen 
stelling een stuk to winnen en spooldc ro
mise. Rob Lange won door· een blunder v�n 
zijn- tegenstander. Bij. het afbreken w�s 't 
4-4 •. Knop verloor,maar Cornelissen W.won. 
Aldus teamleider Silbernberg. 

28 november 1978 � . 
C6 - D.osten-Toren: 
do Vries R. 0 
Manuri t 
Alberts 0 
de Jong 0 
v. Oostveen H, t 
v. Oostveen c. J_ 2 

zelf vond,d�t0hij 

1t - 4t 
Niemand won,slechts 
drie remise� waren ons 
deel,waaronder die van 
ni�uweling·Manciri,dio 
zeer serieus speel�o 
tegen zijn zee� jon�o 
te�enstan�er. Alberts 

het niet best gedaan h3d. 



11 december 1978 
Tarrasch Lasker 2 - C2 6 - 4 

Pijpers 11 C2 togen een team,dar nog 
do Vries W. t op 0 punten stond. Eeen 
Balder 1 makkie,zogezeid. Maar het 
Uiterwijk 0 pakte heel anders ·uit. 
Oranje 0 Ons middenrif was ook �ie� 
de Vreeze 0 niet st�rk. Aanget�st 

. 

Deken W. 0 doof een soort hernia?. 
Barendregt 1 Eén C-2-er ging door de 
Diependaal .� klok (???) en twee C-2�ersi 
Peters -} ·hadden remise in. de hand � 

maar verloren toch. Aller� 
wego malais..e, waro het niet,dat Pijpers, 
Balder en· go�d-old-Barendregt voor·eeR 
overwinning zorgden. Er moet wat aan ge
dAan worden,heren! 

12 december 1978 
de Pion 1 C 1 2 - 7 
Kappelhof 0 Toch wel een verrassing, 
Roos 1 zo'n grote zege. Zelfs 
Nusink t afbreker Ditks mag nog 
Dirks . · · af (1 )o� oen 1 �ekenen,�odat 
Broorsen 1 de eindstand dan. 8:...:.2 
�gnacia 1 wordt. De· Pioh is toch. 
Leiien 1 niet zo 'n·zw�k team. Ig-
Mowitz 1 . na�ia mag trots zijn op 
van Hulst t de inzet van zijn team. 
Wijchgel 1 We komen elders terug op 

12 december 

·deze kamp! �efeliciteerd� 
C1 

1978 
C4 " Ons Huis 1 : - . 3 -

5 

v.Riessen 
v.Däalen 
Reinen. 

· Meij erink 
Houbraken 
Cornelissen 
Neidig 
Mollema 
Manuri 
v.Waesberge 

0 
0 
0 ,. 

af 
af 

H. b· 
1 \ 

2 
t 
1. 

w. 1 

.Een spannende strijd, 
waarin Ons Huis voor
lop�g aan het langste 
eind trok. Maar de 2 
afgeborken partijen 
geven nóg goede kansen.: 
Van Ri�ssen kreeg tegen 
SGA-;voorzitter Wijnands 
geen schijn van Kans� 
Ook van Daalen en Rei� 
nen .moeste.n het hoofd · 

buigen. De stáort bracht de punten bin'...;. 
nen. Vooral de 2 invalle�s Manuri (prima 
gespeold) en v. Waesberge W. dedon het 
goed. Zif w�ren de enigen, die wonnen! 
Huiswe�k voor Meijerink en Houbraken. 

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

Nieuwe leden: R. C. de Vrijer H. Homrnes 
-----:--------

1-· A. C.Wendels - W.Surachmat 

Ze draaien al�ee!Hartelijk welkom! 

In de maanden �ktober en noyemher krd��n 
we er 11 nieuwe. leden bij. Geen klei�ig
heid! 

�������: H.J.R. van Dalen - te druk 
P. Fransen - terug nnar DUS 

Ledenbestand: 

senioren: 
adsp. 

84 
17 

totaal 101 lodon 

Adspiranten: 
------------

nieuw: M. T. Theiismeije:r 
� M.Grunderman 

ook hartelijk welkom! 

Afscheid familie'v. d.Vlis 
-------------------------

Bij het afscheid van de fam.v. d�Vlis 
mochten we namens de vereniging ee'n. en-' 
velop met f 200.= overhandigen • .  E�D�fijh 
resultaat. 

Hun,die wel "inschreven",maar nog 
niet betaalden,vragen we spoedig af to • 

rekenen met de w. l. en dus niet met de; 
penningmeesteresse. 

Gezellige avond' 19 december 1978. 
--------------- -�---------------

D.ok hier de vraag • • • •  intekenaars 
spoedig afrekenen. De kosten zijn f 2, 50� 
Afrekenen bij de w.l. 

Clubavonden 

·Op 26 december g�en clubavond (Kerst) 
1 

In het nieuwe jaar starten we weer Volop 
op dinsdag Z janua�i 

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

Wens 

Het bestuur �enst alle leden prottigo
kerstdagen en straks voor de jaarwisseling 
een voorspoedig 1379 

1 
; 



Zestallen 

1 • Nieuw West 
2. Oosten/Toren 
3 .  de /-\mstel 
4. Caissa 6 
5• föz ____ 

_ 

6 .  Slotervaart 
7. Landsmeer 

2e kl. B: 

2 •2..:.0-1 
3 2-0-1 
3 1-1-1 
3 1-1-1 
2 1-0-1 
3 1-0-2 
2 0 ... 0-2 

4 
4 
3 
3· 
2 
2 
0 

1 • Amroba 1 2 2-0-0 .

. 

4 
2-0-0 4 
1 -1-0: 3 '  

2. DCG 2 2 
3. VVGA �-· · 2 
4. de Raadsheer 2 2 1-0-1 2 
5. TOZ 2� 2 1-0�1 ·� 
6. de Amstel 3 2 •-UJ-1 1 
7. Caissa 5 2 0-0-2 0 

0-0-2 0 a. vëë�ïRvë 3 2 

2e kl . Il: 

1. Amstelv0en 7 2 2-0-0 
2-0-0 
1-1-0 
1-0-1 
0-1-1 
0-1-1 · 

0 .... 1 .:..1 
0.:..0-2 

4 
4 
3 
2 
1 
1 
1 
0 

2. TAL 4 2 
3. Càissa 3. 2 
4. nëG_3___ 2 
50 de W�chter:f 2 
6.  Abcoude 2 2 
7. 1t Probleem 3 · 2 
80 LCK 2 2 

2e kl. C.: 

1 • DOS 3 
2. !\ 1y8en 6 -
3.  Necreba 1 
4. Caissa 4 
5. vi�t";:ry

-2 
6 .  Ons Huis 1 
7. LCK 3 
8. W 1 moer 5 " \ 

1 e kl . A: 

1. de Pion 2 
2. W1moer 4 
3 .  ·PCB 1 
4. À'veen 5 
5. P.c. w. 1 
6. C:üssa 2 
7. f�rrïC;;;S"kor 2 
a. Memo 5 

2 .2-0-0 4 
2 2-0-0 4 
2 .2-.0-0 4 
2 1-0-1 2 
2 1-0-1 2 
2 0-0-2 0 
2 0-0-2 0 
2 0-0-2 0 

2 2-0-0 4 
1 1 -0-0 2 
2 1-0-1 2 
2 1-0-1 . 2 
2 . 1-0-1 2 
3 1-0-2 2 
3 1-0-2 2 
1 0-0-1 0 

0 kl 'A •· verg. · •  

1 • _ç_a_i_s_s_a_j_ 
2. de Amstel 
3 .  Victory 1 
4. Momo 4 
5. Dos. WGM 3 
6. Tarr.Laskor 

7. do P;i..on 1 
8 •. MSK 1 
9. O.D.I. 1 

Commentaar: 

4 
3: 

4 

4 

3 

4 

3 

3 

4 

4-0-0 
3-0-0 
2-1-1 
2-1-1 
2-0'.:..1 
1-1-2 
0-1-2 
0-0-3 
0-0-4 

8 
6 
5 
5 
4 
3 
1 
0 
0 

27-t 
1 8 
22 
20+ 
20�-
17 
9 

1 ot 
14 

Ignacia kan alloen maar trots ziJn op do 
prestaties van zijn C1. Vier maal gewon
nen. In de 5o ronde is C1 vrij en dan kan 
motsen de'Amstel 1 ,dat al oon vrije ron
do heeft gehad,bijkomon (of niet). 
Prima,C1. 
Peters is met zij� toam minder gelukkig. 
Hij zal er vermoedelijk de karwats oGns 
ovorhóen mooton halen. C2 is acht niet 
zo'n zwak team. Er moet nu toch wel even 
aan getrokken worden, want do degradatie ... 

zone is angstig dichtbij. 
Silbernberg voert hot C3_team aan. Do ont
moetingen mot de nrs. 1 on 2 komen pas 
in do laatsto ronden. We zjj n O:Î.t;lJ.JW.sgicr.ig. 
Meijerink is mot zijn C4 ._,_opk.J/;JrLhót. rl:l.c.h
to pad afgedwaald. De ondcirbroken wed
strijd tegen Ons Huis 1 (5-3 achter) is · 
niet in de stnnd opgenomen. Misschien sle
pen wo er 5-5 uit? 
Uitormark heeft hot met zijn C5 zwaar.Dnt 
C5 zit ook nog in oon vrijl z�ware afdeling 
van de 2e klasse. 
C6 hooft oen 1-1-1 score. Niet eens zo gek. 
Dat betekent eon plaats in het midden! 

Totaal bekeken: Ons vlaggeschip C1 doet 
het voortroffolijk. Niet vorslappen,moar 
energiek doorgaan. C2 - C3 on C4 vallen 
toch min of mee� tegen. Maar • • • •  wie woot! 
C5 en C6 doon het niet slechter dah wa 
vermof,'ld hadden. 

In 1979 de hand aan.de ploeg. Zet 'm op, 
Caissa! 



Aan de telefoon •• • • •  

Oskar Ignaci.3; trots .:ils oen pauw. En h,iJ .heoft rocht op trots te zijn. Zijn 
team trad vier koer in hot krijt �n won vier koer. Hij moest BVB� kwijt hoo �o wcJ
strij d van 12/12 togen de Pion 1 was verlopen� Op oen gegevon mci��nt stdnd C1 rnLt 
5-0 voor;van Huist stelde do oyorwinning, vëIIl'g":cioor remise te spelen. Lcijen 
schijnt dG partij van zijn leven gospoeld te. hebben.Kappelhof was de enige, die mot 
loge handen naar huis ging;daarvoor zorgdo zijn tegenstander Naorebout. Dirks brak 
af-mot oon pion voor on eon goada stolling. Stand 7-2 voor Caissa1wo rokonun op 
B-2. 

1t Is trouwens oon slachtpartij �oword�n deze week in die afdeling: 

Victory 1 ,... Torr.Loskor 1 
Des. lrJGM 3- DDI 1 
Memo 4 MSK 1 
clc Pion 1 - Co is sa 

do f'lmstel was vrij 

Wij kozen voor • • • • • •  

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

8".""2 .. 
9-1 

7-!·-2t 
2-7(8) 

"19.Dacia: Wat eën -Ï"ij n� g�st
t1eren ZJ.J n 

diEJ Pionezen. In 6t3n woord af! Zo worc�t 
eon team niet altijd ontvangen! · ·  

En dat mag ook wel eens gezeg� ��rden: 

teamloidors. We drGaien nu zo in 3 maanden met demokratisch verkozen ieamloi- · 

ders. Is dat een suc�es? 
Er'.is in dit nummer nog al oens de loftrompet gostokon over Ignacia. ·Hij 

doet het �erfekt. Misschien komt dat,omdat hij de cursus schaakinstrukteur .volgt. · 

De kontakten met de w. l. · zijn uitnemend. Hij houdt do w. l. 0oor 1DD% op de.hoogte 
on bosprookt met hem zijn wensen. 

De ando�en moetqn nog. wat meer op gang komen. Misschien zijn ze bevrGa�d de 
w.l. te vool lastig te vallen. Do uitslag van de gespeelde uitwodstrijd wordt niot 
sltijd door ied�reGn ·onm{ddollijk doorgegeven. Het formulier met de namen van do 
tegenstanders is al twse köor weggoraakt. Niet alle teamleiders zijn op tijd om do 
gdsten to ontvangen '(oen echte Caissa-kwaal). Niet altijd staan borrlen en stukkon 
klsar. ·Dot zijn i.3llemaal dingen die gebeuren moeten • 

. Eon heel belangrijke zaak voor do teamleiders is het co�troleren van de af
b.reekenvi:üoppen. -St8an detum en tijd vo"Dr uitspele.n op' die envelop; Hebbon boir.lG 
spolers op de t:ichto.rkant· gotekond? 

: Toch moet �b-w.l. zeggon,dat hom werk uit de handen genomen wordt. Dat mcrn.t_ . 
ook,want üo c1ub graait uit zijn voegen. Er is al Zoveel waar hij" om denkc:

.
:i fTlOUt. 

De teo�leider hoeft contact mot zijn mensen, dat nbmen we tenminste aan�. bntdekt hij 
eon .speler, die ;uit vorm is, dan moet hij dat bo·sproken met de w.i.. . Misschie� is i:Jü0n 
oplossing to vinden. 

We kunnon pas aon hot r=;inc\ vnn het soizoen zsggen of hot "instituut" toam
loicior bevalt. Dan kunnun we or b. v. op de lodenv�rgaderlng over praten. We gaan ' 
nu rustig door. 

-. -

Opsporing en voorgelsicing verzocht van • • • •  Koes van Teeseling. Wie ontmoet' c:ie 
mon wel suns'Z 'voorts • • • • •  is Harish al turug uit India? Wie heeft hom gezien/gespro..:. 
ken? 

-. -
Wist u dot wo oon kunstschildar onder d� ledea bebben? De Leeuwa.was.even oyor 

uit Italiö,wanr hii "gewerkt" heeft� 'rn januari keert ·hij voor gor;id terug en gaat 
weor rneodranion. Misschien kan hij ter verfraaiing van het clublok al eens,wat 
·portretten �childaren van markante "koppen''· Dio hebben wo �enoeg 

- .-



Hollo, j,onge�s ! 

Wo bGginnen ������ to heten twee nieuwe leden, Harm Gundorm3n 
en Marco Th�ism�ijor. We hopen,dat jullie hot n83r je zin zwlt 

hebben. We hebben nu 17 adspirantleden. 

Op zaterdag 23 december om 2 uur worden er weer examens afgenomen in de Sporthîl-Dost 
Je kunt de sporthal bereiken door over do brug t�-9�;n;die ligt tegenover Linno�us
kade no. 34. We rokenon er op,dat jo present bont! 

In do clubcompotitio staat Bert Gräber bovon3an. Nu or in 1978 niot moor go
spoeld wora�-������-��-Rem do clubknmpioon -halvorwege oftewel do wintork3mpioon. 
Gefolicitoerd! Hij mag bij de wedstrijdleider .van de "groten" een prijsje komon 
halon. DDk goed oen Michcil do Leeuw on Anthony van Bokhoven het. 

Stand na do 13 e ronde: 
-------------------- -

1 • Bert Gräbor 3 02 1 0. Marco Theijsmeijer 154 
2. P Gt er B::ilj é 289 11 • Barcmd v. d.Wal 149 
3.  Ksnneth Rijsdijk 274 12. Edward Martin 138 
4. Theo den Haan 266 1 3 .  Harm Gunderman 127 
s. Poter V"Jn Treuren 212 14. Losley Brugmans 120 
6 .  Michel de Leeuw 202 1 5. Tina den Haan 111 
7. ,John van Gulik 202 16. Ren� P<JM:lfäMo rit z 91 
8. Anthony van Bokhvn 162 1 17. Elg<:ir v. d. Zwaag 79 
9. Mie hol Verhulp 160 

1 

In de volgende partij spoelt wit in hot begin te voorzichtig. Zijn stukken wor·
don nauwelijks ontwÎ��;i�. Zwart komt don ook snel in het voordeel en na Ben paar 
blunders (die we allem3al op z'n tijd maken) van wit wint zwart! 

wit: Peter v. T. - zwart: Peter B. 

1 • b3 e5 2. e3 - d5 3 .  Pf3 - Pc6 4. P c3 - Pf6 s. Lb2 - e4 (zwart hoeft 
al meer ruimte) 6 •. Pg5 - Lg4 7. Dc1 � Lc5 8. h3 - Ld7 9. Pxd5 - Pxd5 · 
1 o. Pxe4 - Lb6 11. Lxg7 - Tg8 12. Lf6 (? ) wit had nu drie pionnen voor 
b. v. Db2 was. boter. - Pxf6 1 3 .  Pg3 - Le6 14. c4 - La5 15. a3 - Lb6 
16"To2 - Lc5 17- Tc2 - De7 1 8. b4 - Ld6 19. c5 - Lxg3 20. fxg3 -
2î: .  g4 ? - ,Lxi::2 22. Dxc2 - Pe4 23. d3 - Pg3 24. Tg1 - Dxe3 en nu nog 
zetten wint" zwart • .  

Problemen 

wit: Kg2 - Ta1 pionnGn o7 on g3 

zwart: Kg8 - Tn8 pionnen f7 - g7 - h7 

wit: Kg2 - Ta1 pionnGn a7 en g3 

� wit speelt en wint 

zwart: Kg8 - Ta 8 - Pf6 - pionnen f7 - g7 - h7 
) wit speelt on zwart wint 

Gezellige avond op 19 doe. a. s. 
------------------------ ------

het stuk; 

Lf5 
onkelo 

De jongsns,dio muedoon die avond,moeton om kwart voor 8 present zijn. We be
ginnen om 8 uµr precies. Vr��g thuis voor jo gaat hoe l8at je thuis terug wordt ver
wacht. 

... 
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CLUB 
bijgewerkt t/m 12 december 
ook de bondswedstrijden van 12/12, Z'ijn 

651 
649 
649 
6 36 
633 

1. Pijpers 
2. Dirks 
3 .  Mowitz 
4. Roos 
5. Kappelhof 
6.  van Dijk 
7. Broersen 
8. Ignacia 

11 • Nusink 
12. Balder 
13. Uiterwijk 
1 4. de Vries W. 
15. :Deken P. 
16. v�Riessen 

' ' 

17 •· K:n'o'p 
18. Cornelissen W. 
19. van Hulst 
20. de Winkel 

21. Wijchgel 
22. Meijerink 
23 , Silbornberg 
24. Barendregt 
25. de Vreeze 
26. Oranje 
27. Hemmes 
28, Bos 
29. leijen 
3 0. Deken W. 

1323 
1288 

'1224 
1224 
1162 
1143 
11 31 
111 8 

11 DB 
1087 
1-065 
1046 

993 . 
958 
948 
924 
917 
915 

907 
895 
861 
873 
832 
802 

·795 
789 "' 
780 
770 

3 1. Reinen 767 
3 2. Bartma� 756 
3 3 ,  v. Steden 737 
34.  de Leeuwe .... ... . 713· 
35, Cornelissen H. 708 
3 6 � Neidig 

1
704 

;' 
3 7. mw, Starrsvsld· 681 · 

3 8. Di8pendaal 6h7 
3 9. Peters 667 
40. van Dnalen 663 

4 1 • Moes: 
42. Houbraken 
4 3 .  Mollema 
44. Manuri 
45. Lowiszoon 
46.  v ,Waesb0rge 
47. Meijer 
4 8. Lange 
4 9. Berkhout,. 
50. mw. "Deken 

51 • .  Zonj ee 
52. de Vries R, 
53. Zeven 
54, v.d. Vliet 
55. Wuck 
56. H'ulsthoff 
57. Harinck 
58. Surachmat 
59. Alberts 
60. Rietveld 

6 13 
593 
58S 
581 
556 

554 
552 
543 
538 
538 
507 
489 
465 
464 
456 

6 1. Fauzy 4 4 8  
6 2. Frensdorf 436  
63.  de Vrijer 4 28 
6 4 .  Crooy 407 
65. Uitermark 4 00 
69. de Jong 3 74 
67. Kurk 3 73 
68. v.Waesberge F. 3 71 
69. Schade 3 6 9  
70. Samuels 358 

71. v.d. Veldt 
72. Grünbauer 
73. mw. HRgenboom 

· ·74�·v�Dostv�en c. 
75. v. Dostveen H. 
7 6 .  R .i,j E? 
77 � · Wérideis 
78. Crusius 
79•, Peek 
80. Beukeboom 

3 51 
3 4 8  
3 4 5  
3 3 2  
3 11 
3 05 
292 
268 
263 
193 

opgenomen 
Ons commentaar: 

We zijn 13 ronden vér. Pij
pers winterkampioen. Dat lo
vert hem een tientje op. In
nen bij da w. l. GefelicitoordJ 
Van Dijk raakt weer in zijn 
oude·doen,d. w. z, eon g�ude 
klassering! Verder in de kop
ploeg alleen maar oudu bekLln
don. 
Nusink op no. 11 hoeft guon 
grote achterstand. In de 2e 
groep ontmoeten we v.Riesson, 
di� het goed doet en Corne
lissen w. ,die ook prima dr�ait. 
Bos,speler van C5 trekt zich 
van niemand wat aan en scoort 
zijn punten. Hij zal op steods 
sterker tegenstand stuiten. 
Op no. 29 C1-speler Leijen, 
die allerlei verwoede pogin
gen doet om straks bovenin te 
eindigen. Deken W. troont to 
laag;hij zal er wel wat �an 
gaan do�n. 
In de 4 e  groep zien we Reinon 
in de lift omlaag. Druk op 
de knop en neem de lift om
hoog. In deze groep hebben 
van Steden en Peiers mocito 
om bij t� blijven. Naar wo 
hopen een tijdelijkeinzin
king. 
In de·, 5

.
e groep zucht· en 

steunt Lange,die toch echt 
wel beter kan. Houbraken1 
Manuri en v.Waesbergo W.,bo
trekkelijke nieuwelingen,doun 
het leuk. 
De wonderlijkste m�n in ons 
midden is Wuck. Hij speelde 
in 13 ronden mee en loot-te 
13 keer wit. Wie men prijs: 

in de loterij wil winnen,moet met die man gaan spolen. Onderin �én vreemde eend in do 
bijt. Op nb, 62 staat Frensdorf, die totaal van slag geweest is. Hij schaakt te goed 
om daar in te kunnen berusten. Op eigen verzoek (verstandig ! )  hebben we hem buiten 
C2 gelaten. Tot betere tijden ! 

Van do partij de Qrie� R. -Zonjee geen uitslag ontvangen. Aan afgeborken pertijeR 
hebben we nog liggen: 24 /10 v. Oostveen c. - C±usius ; 21/11 Peek. - v.Dostveen H. ; 
28/11 Roos-Dirks ; 12/12: Deken P. - Balder. Snel uitspelen s. v. p. 

Opkomst' voor de clubcompetitie prima. Houën zo! Grootste opkomst: 14 nov. 68 m/vr. ! ! 

1 _1 
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di 9 jan. 
:1gondo: 

di 9 jan. -------
di 16 jan. 
lnéJ 22 jan. 
di 23 jon. 
di 23 jon. 
di 23 jon• 
di 30 jon. 
di 30 jan. 
mé'l 5 feb. 
di 6 fob. 
di 1 3 feb. 
di ' 20 feb. 
do 1 mrt. 

de Pion - Cai.ssa· · (cup 
C3 - Abcoudia--2: 
Landsmeer - C6 

n.o.s. 3 - C4 
C5 - do /\mstel 3l 
odsp. C1 - do .Amstol 
r:idsp. C2 - de .Amstel 
C2 - Desisco W.GM 

C5 - Amrobo 1 
n.c.G. 3 - C3 

C1 - O.D.I. 1 
C6 - Niouw. Wos.t 

"C4 - Necroba 
Raodshoer 2 

1 
-

.. ' 

C5 

4 

2 
3 

28 ronde) 

) 
) 

) 
) Uithoornse invosio 

) ) 

in hot clublokaal h�ngt op het prikbor� ook altijd een agonda; d�arnsast �e 
opstGllingen voor komondo wedstrijdon; kijk noor de namen,dna�op vormeld;' 
misschian wordt u uitgonodigd voor oen invalbeurt in een hogor team ! !  ! ! !  

drukwerk 

de heer·/ mevr. 

s.v. Ct'\I55f\ 

ir. de Vassystroot 12 
Petten (NH) 

·-·:: 
" 

P.A.Deken 
• • • • • •  Cl • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
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