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Qe bondscompetitie ·spo�dt zich 'al weer naar het einde�.V?or Ç1 gloren biijde 
�ijden,want mederivaal de Amstel 1 heeft het hoofd in de schoot gelegd. C1 heeft 
het kampioenschap .hu in eigen hand! C2 moet erg oppassenJer wordt in· de 1&ckiasse 
behoorlijk gesp�eld. C3 heeft een kampioenschap.ook in eigen hand,maaD dan moet·· 
at�aks wel van TAL 4·�ewonnen worden in Osdorp(dinsdag j ap�ii) .  C4 ie uitgescha
k�ld en wordt middenmoter. C5 heeft het te zwaar en C6 h�eft zowaar ook kampioens
kansen! U vindt weer wedstrijdverslagen en-"standen. 

De clubcompetitie is nu 23 ronden oud. Ro6s houdt het ho9fd koel en slaat''nog 
steeds alle aanvallen op zijn "ko,p·positie af. We geven weer de st�nd,waarbij u er . 
altijd rekening mee ·moet houden ï

.
dèt·· ·8r· äfgeborken partij en zijn, die df3 stand kunnen 

be'invloeden. 
"":; ·Er wordt een aanval gedaan op onze financiële 'positie� De beheerskommissie 
v'an o'ns

. 
gebouw kondigt per 1 april. een hu.urverhoging aan van 50%. En dan zitten . ze 

ih ons parlement te dubb�D of �e �uurverhoging hµ 5 of 6% moet worden� Rekenw��k 
voor ·onze penni�·gmeesteressè. We moet.en bij dit all(:ls wel bedenken, dat we in de 

"laat'st'e jaren p_rakt.isch geen huurver�
'
oging hebben gehad. , 

· 

. ZÖrgen makeri w� ons over het
. 

'afbrokkelen"van onze jeugdkanini�ssie.Volhouden is 
'V.i'eer zo1n werkwoorc! uit het verleden. Máar Oranje zou, Drë1nje niet zijn, als hij 
nist tersto�d dan maar de jeugd zelf i�schak��d�. Wijs/!! 

. We hebben de kalender gepakt en geconstate'erd, dat· �r "door'. e�n lange uitl.oop 
" van de bondscompetitie gef'1n ruimte is on\· in april d°'e eerste' ron.i;:le van ons �lub-

' snelschaak�ampj:oensc·hap te spelén. Daarom hebbeh w� gepalncl :dát kampioenscgap" te 
.. "vers:pelen op 22 + 29 mei. De 'Club:compet.itie zal 35 :tonden duren,_de laatste ronde 

wordt gespeeld op 12 juni • .  Op ·19 juni begint dan de zomercompetitie�· 

Net voor het afsluiten van deze pagina y-ern13me11 w.i;i,ciat C1 ook de 6e wedstrijd 
hE1eft gewonnen. Fantastisch! We zagen teamleider Ignacia door de telefoon glunderen • 

. ,.. •''1 

'·.' 

·'· 



20 februari 1 979 
C4 - Necreba 1 : 4-6 

30 .januari 1 9J.2.. 
C2 - Des. WGM 4 
stand was 
Pij peri3 
Petersil'iä 

4-4 
0-1 
1-0 

5-5 

v.Riessen t 
Meijerink1 +_, 
Reinen t 
Bart man 0 
Cornelissen H. 0 
Mollema 0 
Manüri 1 
v.Daalen 1 
v.Waesberge W. 0 
Zonj ee 

Een zwak middenrif bij 
C4 was doorslaggevend. 
Dat betekent niet,dat 
de betrokken heren wei-

. nig of geen tegenstand 
hebben geboden. Maar 
het wilde niet lukken. 
Manuri speelde een goe
de partij,evenals van 
Daalen. Verder remises Dat Pijpe;i;-s ging. vex:iiEjierî stond vast i 

dat Petersma zou winnen was een verrasM 
sing. T�ai völhouden .we#�mat succes be-

. 
. 

� 
' '·: .·'. . "./ · .

. : .. 

kroond. Keurig ! '., . .  

remise 
kansen 

in de kopploeg en een 
in de staartpluim. C4 's kampioens
- zo die al bestonden � .zijn vervlo-

6 febr\;lari.; 1979 
C 1 -· 001 1 .  . · 

stand Wäs 
Roos · · , ' 

Leijeli 
Wijchgel 

5-2 
D-1 
D-1 
1-0 

6-4 

Alles is gegaan,zoals verwacht werd. 
De 9e overwinning is binnen! 

13 februari 1 979 
-· 

es - de Ams.tel. s 
Bos . 0 

gen. 

z maart 1 979 
de Raadsheer 2 
Hos 0 
�:i_>_o_'?.Y 1 
Lol;Jiszoon .1.. 

2 

: Wuck d 
Kurk 1 
v.d. Vliet 0 
Hulsthoff .1.. 

2 

Berkhout 0 
Uitermark .1.. 

2 

de Vries R. 0 

den tegoed,o. a. 
0 punten heeft! 

legen een vrij sterke te
genstander een vrij goed 
resultaat,al werd het dan 
weer een nederlaag. We 
bewonderen de moed,waarmee 
C5 steeds weer ten strijde 
trekt. We hebben het al 
vaak gezegd: deze 2e kl. 
afdeling is voor ons C5 
te s·terk • 

C5 heeft nog 2 wedstrij� 
tegen Veco/KVC 3,dat ocik de Vrijer. 

Meijer 
Berkhout 
Crooy 
Wuck 
v.d.Vliet 
mw. Deken 
Zeven 
Hulsthoff 

0 
t 
t 
1 
0 

. C5 .blijft in de zor
gen. Dat is geen schan
de, want deze 2e klasse
afdeling is zeer pit
tig .De Vrijer trad 
voor het eerst in de 

2 maart 1 979 
Amstelveen 5 - C2 4-4 

1 
0 
0 
t 

1 3 februari 1 979 

ring,maar maakte een 
foutje in de eindfase. 

Pijpers 
Petersma 

...-: Uiterwijk Nette overwinningen : d V . W . . C •V e ries • van v.d. Vliet en rooy.;
C . -: ornelissen 

: Deken \rJ. 

.;;C...;6_-_N;.;.1 ;;;; · .;;;;e.;;;u�w_.;.W_e _s_t_: __ 3 __ -; _- _2 ... -t__ : de Vre eze 
Zonjee 1 v.Dostveen C.kreeg zijn : v.Teeseling 
Kurk 0 1 voor het niet-opkomen : Peters 
de Vries R. 
Grünbauer 

van zijn tegenstander. : Barendregt 

w. 

0 
af 
t 
t 
af 
0 
1 
1 
t 
t 

Het 5e team van A1veen 
is geen katje om zon
der handschoenen aan 
te pakken� De mannen 
bovenin hebben het 
zwaar te verduren ge
had. De staart moest 
het in eerste instan
tie doen. 3 uit 4. 
v. Teeseling had zijn 
tegenstander als eer-

t 
1 

v. Dostveen C. 1 
v. Oostv.een H. 0 

Goede overwinning van 
Zonjee. De Vries R. en 
Grlin�a�sr braken af; in 
de 2e zitting kreeg 

j ste al in 17 zetten op de mat. Wat de afge
• braken partijen zullen brengen,weten we op 

de Vries een ten Grünbauer een 1 .  
Prima gedaan! C6 bovenaan! 

: dit moment niet. C2 heeft wel een paar pun
! ten hard nodig! 

============================ 

Na de oproep in het vorig nummer: 
aantal ingezonden partijen: 0 
aantal tekeningen: 0 
over van de 11 balpennen: 1 

" 
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5 maart 1 979 
_,..��·:·"'•'R--- I 

.I�rt:ç.1;�·sch/L�.§.ker 1 - ,Ç.1_.: 4:.:.§. 
Roos 1 Teamleider Ignacia s�int 1 

- Dir'.<s t Een· kleine zege op het in 
Pijpers 1 degradatiegevaar verkerende 
Kappelhof t T.L. Caissa streed fel en 
Wijchgel 1 moedig. Van Hulst won ih 
Leijen t 12 zetten (45 minuten); hij 
Pete·rsma· 0 speelde g:et'llaagd , m�ar 7 het 
van Hulst 1 lukte ó Dr*e minuten later 

1 Nusink t won Roo� .in 15 ietten. Daa�-
� Mowitz 0 na moesten we 2 uren wachten 

Dirks en -Leij en .speelden re,...· 
mise · ( h�3 ) . WiJch'gel stre.ed tegen àe club
kampioen B.oeJ.e; wie :de me.este concentratie 
had,won en :dat \rJBS \Hjchgel! (1...4) Mowi±z,

. 

die duidelijk gewonnen stond,wilde ''t!iets 
te moo:i. doeri,gaf een toren .weg ·en verloor. 
(2-4). Pijpers herstelde zich van zijn ne
derlaag in CZ;hij won (2-5-)� Nusink , die 
beter stond Mam het zekere voor het onze-
kere,bood rem��� aan . . en de winst was binnen 
( 2·F_5f) Peters;na '.speelde alles of niets� ! 

kwam j p{o��en-acihter ��.gaf o�.(3t-5t). 
� 

Kappelh8f besloot tot remise;hij speelde 
tege� de sterkste speler van T.L. op dit 
mom:Jn·�:. 
De Ge overwinning w�s binnen!! 

6 maart . ·1979 
l'f.:t.•·"",,".,.,:-r.:. ��� ........ �".:.�"" ....... _ 

C3 - Hst Probleem 3: 6-2 
•·�•.'•:O�h?��U•u-11ol--.�--�.as:.U-._...._�.·=L-'V.J. ..... 

-Corfleii·ss·en W" 0 --C3 blijft {ri E3 •'race om 
Hcubraken " 1 ·het kampioenstlhap; Zes 
Silbernberg 'l overwinn ing an met -soms 
Knop i 
de �Vinkel 
Diependaal 
Snieder 
Oranje 
Lange 

af 
, af' 

leuk spelo Cornelissen W 
liet het tegen het eind 
afweten en Snieder ging 

0 
·1 
·1 
1 

in viijwaJ. ge�onnen 
stand door zijh klok! 

de Leeuv.;a 
We rekenen o� ea� eind- i 
�tant.! ven 7 _,3; . Diepëh-daa1 . 

heeft het �ee� moeilijk ; 
maar de Winkel staat leuk ! 

==�=====�========�== 

P�E.i;>�\:? P n�-1:1.;..;!l\"El..�[?.E��t�.���J.;_11 s .fJ. 
BroerBen 503-- 2t uit 
Dirks 833- 2t uit 

, v. Hulst 75% . 4t uit 
I g:�2cia 603 · ·3 uit· 
!<.::.:ppelhof 

[_dje11 

753 
60% 
ï0% 
503 

4t uit 
3 uit 
3t uit 
3 uit 

3 

.. 

5 Roos 
v.Steden 

6 Wijchgel 
5 
6 
5 
5 
6 

Nieuw lid: · · K-�B.Meisner 
---------

... R.. Bos ·- · adspirant 

harartelijk welkom! 

�������: Elgàr V4d.Zwaag 
Arend Blaak 
Simon Arkenbout 

Ledenbestandt 
",..,_,... __ 

. 
______ _ 

senioren: �7 

adspiranteni 19 
' ' 

__ ..:, __ 

totaal: 106 

Speu�neuzen gevraagd 1 
----------------------

ads'p� 
aäs'p� · 

a'dsp. · 

We willen graag ons materiaal aanvullen 
We krijgen binnenkort al een aantal 
klokken,die �ie vah de SGA kunnen ovèr� 
nemen. We �:fe.nken d_an ciok in. de e ·ersté 
plaats aan 'b'örden.· : Er is bij een aai-i
tal leden aversie tegen de "witte 
plastic bord�n" ; men heeft liever de 
dikke kartcinn'en ba.relen. Maar d.ie zijn 
naar onze waarneming niet meer te �tij
gen. Of • • •  is er iemand onder ons,�ie 
zegt: Ik w�ei een adres,waar die bo�den 
wel te koop zijn7 

Verder • • • •  willen we de dozen/kistjed 
waarin onze stukken zijn opgeborgen· 
vervangen�·we denken aan stevige pl�s
tic dozen��aar een schaakspel irr kari· 
zd,dat er niet veel iuimte in die ddos 
overblijft. We moeten name,l;ijk _:i.n_ on.�e 
bergkast zuinig met de ruimte omspringen. 

Wie uwer "zi� in de plastics" ? 
======================= 

67% 4 uit 6 
503 2 "uit 4 .. ." 

83% 5 uit 6' 



STANDE N 
.rul.erg. klasse A: 
1. ,Çaissa 1 
2. Victory 1 
3. Des/\.nlGM � 
4. de Amstel 
5. de Pion 1 
6. Memo 4 
7. Tarr/Lasker 
B. o. D.I. .1 
9. M�5.K. 1 

�_Jslasse A: 
1" Amstelveen 5 
2. Des/WGM 4 
3. de Pion 2 
4. PCW 1 
5. larr/Lasker 2 
6. PCB 1 
7. Caissa. 2 
B. Memo 5 

2e klasse D: 
1. T AL 4 
2. Caissa 3 
3. Amstelveen 7 
4. de ll'Iachter 1 
5. AbcD'ude· 2 
6. LCK 2 
7. DCG 3 
B. Probleem 3 
2e klasse C: 
1 • Nec:teba 1 
2. A1veen 6 
3. D OS 3 
4. Des/WGM 5 
5. Caissa 4 
6. Victory 2 
7. Ons Huis 1 
B.· LCI< 3 

2e klasse B: 
11• i\mrob'a î 
2. DCG 2 
3. VVGA 3· 
4. Raadsheer 2 
5._ de Amstel 3 
6. TDZ 2 
7. Veco/KVC 3 
B. Caissa 5 

--g· - ·" •,:, 'l . � < ,. i., !;, 

: :,:· 

·: . 

. 
�· '· ," '··J 

6 . 6-0-0 12 
7 5-1-1 11 
6 5'.:"D-1 . 10 
6 4-0-2 B 
6 3-1-2 7 
6 2-1-3 5 
7 1-1 -5 3 
6 0-0-6 0 
6 0-0 ... 6 0 

4 3 ... 0 .... 1 
5 2-2 ... 1 
5 3-0-2 
5 3-0-2 
5 . 2-0-i3 
5 2-0-3 
2il 1-1-2 
5 1-1-3 

6 
6 " 

6 
6 
4 

. 4  
3l 
31 

5 5-0-0 10 
5. 4-1 -0 9 
5 3-0-2 6 
a 2-i!J-2 s 
5 1-1-3 3 
4 1-0-3 2 
4 1-0-3 2 
5 D-1-4 1 

5 4-0-1., . B 
4 3-1 -0 7 
4 3-0-1 6 
5 2-1-2 5 
5 2-0-3 4 

5 1--2-2 41 
5 1-1-3 3 
5 D-1 -4 

5 
5 
5 
5 
5 
41 
4 
5 

4-1..:0 
4-1-D 
3-1-1 
2-1-2 
2-1-2 
1-1-2 
0-0-4 
0-0-5 

9 
9 
7 
5 
5 
3 
0 
0 

adspiranten 3e kl. B: 
1 • DlrJV 2 2 
2. de Amstel 2 2 
3. Jac. Maris 1 3 
4. A1veen 5 2 
5. Caissa 1 3l 

2-0-0 
2-0-0 
2-0-1 
0-0-2 
D-0-3 

4 
4 
4 
0 
0 

" t  ,·-;1·-:.···· 
' 

?;··· .. 
",,. 

C1 doet het geweldig; als het maar niet over
moedig wordt. C1 moet nog s.peien:tegen MSK 1 
eh de Am�tel 1. De Amstel 1 heeft na twee 
achterèenvolgende nederlagen moeten afhaken. 
C1 heeft alles in eigen hand. Zelfs tegen 
no. lest , MSK, zal met grote inzet gestre� 
den moeten worden. . · ·• 
Er degraderen 3 teams in deze afdeling. ODI 
en MSK z!jn al gedegradeerd. MSK kan dus te
gen Caissa vrijuit spelen. · 

De wedstrijd A1veen 5 - C� staat 4�4. 
Wie deze stand bekijkt,ziet dat iedereen nog 
degradatiekandidaat is. De toestand is vopr· 
Caissa 2 kritiek. C2 moet nog spelen tegen 
no. 6 en no. B 
Het grote gevaar is,dat alle teams aan el� 
kaar gewaagd zijn. 
Er degradeert 1 team. 

E�n regel commentaar is hier genoeg. De wed
strijd TAL 4 - C3 op dinsdag 3 april is be
slissend! 

Caissa 4 is nog niet geheel uit de gevaren
z6ne. Er moet nog gestreden worden tegen de 
nrs 2 en 4. 

Wat zegden we van t6 ????? 

Zestallen A: 
1 • Caissa (.§) 
2. Dosten/Toren 
3. Nieuw West 
4. de Amstel 
5. Slotervaart 
6. Landsmeer 
7. TDZ 

adspiranten 3e 
1. Dlympia 1 
2. de Amstel :ï 
3. LandsmeeF 2 
4. DWV 1 
5. A1veen 4 
6. Caissa 2 

5 3-1-1 
5 3-0-2 
4 2-1-1 
4 2-1-1 
4 1-1-2 
4 1-0-3 
4 1-D-3 

kl. A: 
J 
3' 
3 
J 
3 
3 

3-0-0 
2-1-D 
2-1-D 
1-D-2· 
0-0;..3� 
D-0-3 

7 
6 
5 
5 
3i 
2 
2 

6 
5 
5 
2 
0 
0 
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19 december 1978 

U hebt in het clubblad van januari/februari een verslag 9emist van onze gezellige 
avond op de laatst� dinsdag

.
v66r Kerst. Het duo Kappelhof/Broers�n was al lang bezig 

. geweest om i��eeän te verzamelen. Dan praten we
.

nog hiet over die lange iaterdag. in 
Petten,waar beide mannen een hele dag bezig geweest zijn met tikwerk.en stencilwerk 
om alles góed voorbereid te hebben. Wat is nu het. oordeel over die avond? �e hebben 
zo hier en daar mensen,die aanwezig geweest zijn gepolst om te weten te komen wat de· 
ervaringen waren. Tellen we alles bij elkaar op,dan vinden we: 61 % was tevreden,21% 
vond alles chaotisch en 18% was matig tevreden. 
We stellen vast,dat de voorbereid�ng goed was. Vanaf het begin was de wind wat tegen, 
omdat de geplande bijzondere simultaanwedstrijd wat de tij.d betrof fout ging. De Kerst
man liep zich de benen uit het lijf ,maar had toch me�r tijd nodig dan de organisatorin 
gepland hadden. De 2e groep is dan ook niet aan simultanen toegekomen. Een opmerking, 
die we veel hoorden was: er werd niet duidelijk genoeg leiding gegeven; sommigen wis
ten niet precies genoeg wat er gebeuren moest. . 
Als je zo iets voor het ee:fst1'·o·rganiseert,treden altijd kinderziekten op. Je kunt v.eel 
plannen,maar een"simultaan'' 'tirii'en is moeilijk. Toch. moeten we zo iets nog eens doen; 
we vermoeden,dat beide organisatoren zelf ook wel aantekeningen hebben gemaakt over 
zaken,die te verbeteren zijn. 
Een w,oord van dflnk aan beide maf"lnen voor hun initiatef en hun werk ixs zeker op z'n 
plaats!. 

1000 jaar schaak 
Jan Zonares verklaarde in de 10e eeuw,dat de wet gebood,dat geestelijken en leken, 

die zich over�aven aan dobbelen,bovenmatig drinken of het schaakspel,dienden te wor
den ge9�raft; vandaar onderstaande rijmel9rij: 

, . . 

' . 

in de:goede oud& tijden 
diende men het schaken te mijden, · 

werd men Spelende aangetroffen 
dan volgde er een katastrofe 

want aan dit ethisch verval 
stelde men perk en pal 
vele schakers van 't eerste uur 
kwamen om in 't wrede vuur 

doch hij,die het niet laten kon 
't spel van koning en pion 
speelde het schaak in hèt geniep 
als boer en burger en kwezel sliep 

in de morgen op het werk 
heerste de slaperigheid sterk, 
maar dat kon geen opzien baren 
het betrof meestens ambtenaren 

de kracht der wet verloor zijn matht 
men schaakte. niet alleen des · nach�s 
zo ver ging het verval der zeden 
de wet ·werd ook daag'lijks overtreden· 

ondanks de roep om moreel reveil 
.bleef het gerecht onder zeil 

·:: zd"îs me
'
t 1 t verspreiden van de borden 

'de wereld heel,heel slecht geworden • .  

vervolg pag. 6 



J 
--------�-

Onze correspondent René Moritz �eint: 

op zaterdag 24 februari waren er weet examens in de sporthal-oost; voor 
Caissa kwamen de volgende 7 mensen opdageni 

pion9erîdip1oma: Bert Gräber ges.laagd 9f 
Daan v.d. \fal ,. , 1t 
Eric Loats ' , 6 

torerid.iploma: Kenneth Rijsdijk niet geslaagd 
Michel de Leeuw idem 
Barend·v.d"Wal idem 

koningsdiploma: Renó Moritz idem 

zoais"jullie zien is maar eèn klein percentage geslaagd. Overigens had Bert 
Gr�ber,�ie op de eerste plaats staat,best een 10 kunnen halen. Maar 9f is ook erg 
mooi. Barend v.d.Wal had nog wel zó geoefend en is toch gezakt. Jammer,maar v9lgende 
keer beter. 

_onze jeugdafdeling heeft er twoe hulpjes bijgekregen; omdat Frans Oranje 
hulp nodig had (Maarten is wat ov�rwerkt - we hop�n,dat hij gauw beter wordt) - die 
twee hulpjes zijn Bert Gräber en René Moritz. 

in de loop van de m aand februari zijn 4 leden vertrokken;we hopen,dat ze 
nog eens terugko�en. 

René 

Tot zover René Moritz. Er zijn natuurlijk niet gewoon een.paar· hulpjes bijge--· 
komen,maar twee nieuwe leden van de jeugdkommissie. Dat krijg je als de ouderen 
het laten afwetenJ De jeugdkommissie is nu vier man sterk: Bert Gr§b�r , René 
Moritz,Hans Uiterwijk en Frans Oranje. 

Vrijdag 9 maart spelen de adspiranten in Uilenstede tegen de adspiranten van 
Amstelveen. Het wordt tijd,dat Caissa eens goed te keer gaat! 

De stand in de competitie wordt nu iedere week op het prikbord gezet; kijk daar 
eerst naar voor je met vragen komt. Wie haalt Bert Gräber in? 

De volgende examens worden gehouden op zaterdag 21 april om 2 uur 's middags 
in de sporthal-Verheij (sporthal-oost). Geef je op bij René Moritz of Bert 
Gräber. 

Frans Oranje 

= = = = = = = = = = = = = = = = 

vervolg van pag. 5 
In de 1Be eeuw volgde op het kwaad nog de straf; 

aan het schaakbord,al z'n stonden 
zat hij tot diep in de nacht 
tot hij ontzield werd gevonden 
door Caissa omgebracht 

= = = = = =  ::;: ::;: 

In 1920 is het schaken volledig in de maatschappij geïntegreerd. De Dada-beweging 
drukt het zo uit: zover is het thans met de wereld gekomen 

de koeien zitten op de telegraafpalen en spelen schaak! 
Hoe zal de toekomst er uit zien? C1 ??? We schrijven 10 april 1979 

Mea verslagen Bn Victory geklopt 
WGM kon niet winnen,de Pion opgeslokt 
ODI vermorzeld en T/Lasker verloor P.Deken 
MSK ging ten onderide A�stel �r onderdoar! 



bijgewerkt 
t/m 6 mrt • .  

51 • .  Crooy 1054 
1019 
1001 

Ons commentaar: 
52. de Vries R. 

1 • Roos 2309 53._da Vrijer 
Tja, 23 ronden acht.er de rug, een 
ieder begirit zich·weer op een 
vertrouwtje plaats te nestelen. 2. P.ij pers 

3. Dix;ks 
4. B:r--oersen 
5. Wijchgel 
6. Petersma 
7. Ignacia 
8. Deken P • .  

11. 
1 2. 
1 3. 
14. 
1 5·. 
1 6. 
1'7. 
1 B. 
1 9. 
20. 

va.n Dijk 
van Hulst 
Uiterwijk 
Kappelhof 
Nusink 
Balder 
Mowitz 
v.FUessen 
de Vries V.1. 
Leijen 

2272 
2188 
2069 
1999 
1969 
1 911 . 
1. 895 

1 fj 51 
1 851 
1832 
1778 
1770 
1746 
1736 
1713 
1689 
1676 

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

21. Corrielissen 
22. Silbernberg 
23. Knop 
24. v.Teesoling 
25. P'eters 
26. v.Steden 
27. Deken W. 
28. Houbraken 
29. ds Vreeze 
30 .• Cornelissen 

w . 1  602 
1591 
1570 
1 531 
1526 
1523 
1492 
1437 
1433 

H .1401 
-----------------�----

31. Meijerink 1391 
32·. Oranje 1385 
33. Barendregt 1380 
34. Diependaal 1380 
35. v.Daalen 1363 
36. Bartman 1349 
37. Bos 1324 
38. de Leeuwe 1299 
39. de Winkel 1289 
40. Zonjee 1263 

41. Manuri 1239 
42. Hemmes 1236 
43. Neidig 1213 
44. Louiszoon 1142 
45. mwStarreveld 1138 
46. Reinen 1122 
47. Meijer 1085 
48. Mollema 1077 
49. Berkhout 1073 
50. Kurk 1063 

54. Grünbauer 
55. v.d.Vliet 
56. Meisnex· 
57. Lange 
58. Moes 
59. Snieder 
60. lrJuck" 

993 
979 
962 
940 
924 
911 
911 

---�------------------

61.. mw. Deken 906 
62. Hulsthoff 900 
63. y.Waesberge W. 889 
64. Frensdorf 832 
65. v.Schie 830 
66� Uitermark 823 
61. Reintjes 794 
68. Harinck 792 
69. v.Oostveen c. 784 
70. Alberts 782 

71. de Jong 777 
72. Zeven 752 
73� Rijs 677 
74. v.Waesberge F. 668 
7�. ·schade 6�9 
76. Samuels 628 
77. v.OOstveen H. 611 
78. Crusius 607 
79� mw. Hogenboom 605 
BO� Wendels 571 

81. Peek 494 
82. Beukeboom 485 
83. v.doBerg 428 
84. Bauwens 321• 1 

In de· bovenste groep indri.riger 
Deken P. Maar daar zijn ·va'n Dijk, 
van Hul�t,Ka�pelhof,Nusink,Mo
witz,die daar geen genoegen mee 
zullen nemen. De man,die zich 
goed omhoog gewerkt heeft,is 
van Riessen.We zijn benieuwd of 
deze 4e tiental-speler zich daar 
weet te handhaven. · E�n ding heeft 
hij v6ór,hij is een knokker! Jan 
Leijen heeft eindelijk de 2e 
groep gehaald. Maar of hij daar
mee tevreden zal zijn? 
In de 3e groep mensen,die �at 
zijn afgezakt. Van Steden,Deken W 
de Vreeze. Een leuke klim van 
Houbraken. En,zowaa�1ook Zonjee 
komt weer qp toeren! Hij is de 4e 
groep binnengedrongen. In die 
groep ook Bos,die het prima doet. 
In de 5e groep geen nieuwe gezich
ten. Kurk is hier niet meer onge
slagen, maar hij speelt leuke par
tijen. In groep 6 doen de Vries R 
en Grünbauex het leuk. Lange en 
Snieder tronen te laag. 
In de lagere regionen gaat Ha
rinck de verkeerde kan� op. Hij 
heeft al zomercompetitieplannen 
(w{e onderaan eindigt,wint! ) Hé, 
waa� zit onze vriend Schade? Man-

====================== nickendam zit misschien nog in 
'· het ijs? Nu we het toch over 

"verloren zonen" hebben • • • • •  waar zit Paardenkooper? • • • • • •  

waar zit v.d.Veldt? • • • • •  sluim�renda schaaktalaenten moet 
je nooit in de ijskast zette�! Enfin,op 21 maart wordt 't 
lente. 
We spelen dit seizoen 35 ronden. Een ieder heeft nog 
12 ronden de tijd "om er iets aan te doen. Op 6 maart tel
den we 70 leden. Een nieuw rekord! Dat is een opkomst van 

. 80%. 
Een aantal afgebroken partijen kunnen nog wijziging in de· 
stand brengen. 
De enige,die nog niet verslagen is,is van Hulst. In de 
bondscompetitie,scoorde hij in C1 75%. 

Zo langzamerhand beglnt de eindspurt. Begin er niet te 
laat mee,want de strijd is hevig! 

/ 



�g����: 
,ma 12 mrt� 
di 20 mrt. 
di 20 mrt • .  

di 27 mrt. 
di 27 mrt. 
di ·3 apr. 
di 3 apr .• 

d:l 10 àp:J:' •. 

ma 23 apr" 
di 8 mei 
d:L B mi:d 
di 15 mei 
di 22 mei. 
di 29 mei· 
di 12 juni 

51qtervaart ... C6 
C1 - MSK 1 
C4 - A 'veen 6 

_, 

C2 - PCB 1 
es - VVG.A 3 · 

TAL 4 - C 3  
�dsp.C2-Landsmeer 2 
de' Amstel 1 .i.. C1 
Des/WG.M 5 -·ci4 
Memo 5 - C2 
Veco/KVC · 3  - CS 
C3-A,veen7 
clubsnelschaakkamp.1e ronde 
clubsrielschaakkamp.finale 
laatste ronde clubcomp. 

. .  

Hiernaast het staartje van de wedstrijd� 
agenda. Er staat nog veel op het spel. 

" . 

Da.aroin nog steeds: alle hens aan dek! 

Op 10 april speelt C1 de laatste wed
strijd; de _be�lissing voor het kampioen
schap. De spe�lplaats is dan Uithoorn. 
We zoeken 2 chauffeurs met wagenldie cins 
1e team willeD vervoeren. Liefst 2 man, 
die op de ranglijst dicht bij elkaar 
staan; ze kuhnen dan in Uithoorn.tegen 

"elkaar voor de clubcompetiti� spelen en 
zo hun tijd nuttig maken. 

Wacht niet .met aanmelding tot het laatste. 
moment!! 

Gebruik voor uw contributiebetaling gem.giro C 2882 t.n.v. Caissa 

drukwerk 
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ir. de Vassystraat 1 2  
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