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OOSTERBEEK:

Bilderberg-sclraaktoernooi (9-14 iuli 1973).
Aan dit toernooi voor senioren is een in-
vitatie-meestergroep verbonden. Daaraan
nemen deel: Bouwmeester, Hartoch, Kra-
mer. Ree, Sosonko en dr. Kuijpers.

Op 9 t/m 12 jul i  zr in de sPeeltdden:
m-eestergroep 13-18 uur, overige dag-
groepen 13-17 uur, avondgroepen 19-23
irur.-Vri jdag 13 jul i  is een vrde dag, en op
zaterdag 14 jul i  beginnen al le groepen
om 10 uur met de laatste ronde.'

In de loop van de week zullen voorts een
bridgedrive en een snelschaaktoernooi
worden gehouden.

Voor andere bijzondertreden: Zie maart-
numrner (pag. 110), mei-nummer (pag.
144) en juni-nummer (pag. 163, foto).

ARNHEM: OPEN SNELSCHAAK-

KAMPIOENSCHAP VAN

GELDERLAND 1973

Op zaterdag 25 aug.1973 vindt te Arnhem
voor de 8e maal de wedstr i jd om het
Open snelschaak-kampioenschap van Gel-
derland plaats. Zoals altdd wordt dit
evenement georganiseerd door de Giro
Ontspanningsvereniging Arnhem (GOVA).

Er wordt gespeeld in de koffiekamer van
de Postgiro (12e verdieping), Velperweg
4?, Arnhem. Men kan inschrdven voor
hoofdklasse, 1e klasse of 2e klasse. Men
begint om 1 0 uur. Inleggeld: 15,- per
persoon ( jeugd t /m 16 jaar :  /2 ,50) .
In de hoofdklasse 8 geldprdzen, van I 100
afdalend tot f 10. In de le en 2e klasse
zijn er prdzen voor de acht hoogst ge-
plaatsten. In de andere groepen krijgt de
helft der deelnemers een prrjs. Iedere
deelnemer krijgt voorts een fraai uitge-
voerd tegeltJe.

I  n s c h  r i j  v i n g .  D e  i n s c h d i v i n g  s l u t t
op 21 augustus a.s. Men schrdft in door
storting of overschrjjving van het ver-
schuldigde inleggeld op postrekening
1024862 t.n.v. M. J. van Eden te ArnherrL
onder vermelding in welke klasse men wil
spelen.
Telefonische inlichtingen uitsluitend bd
M. J. van Eden (Tel. 085-454468) of bi j  E.
J. Labots (Tel. 085-610836). BiJ dhr. Van
Eden (Lippe Biesterfeldstraat 1-4, Arn-
hem) kan men ook schriftel{ke inlich-
tingen verkrdgen.

AMERSFOORT:  NATIONAAL
SNELSCHAAK-TOERNOOI  1973

Op B september a.s. houdt het Schaakge-
nootschap Amersf oort zl jn 18e snel-
schaaktoernooi, ditmaal in samenwerking
mct HEUGA TAPIJTINDUSTRIE. ET
wordt gespeeld in de Johanneskerk,
Westsingel 30, Amersfoort.  Men begint
om 13 uur. Men speelt volgens het selec-
t ie-systeem Amsterdam, in groepen van
vier met vi j f  indel ingen. Na de 3e inde-
l ing worden de groepen A, B en C ge-
vormd.

Pri jzen: In elke groep 3 pri jzen. Groep
A:  250 -  150 -  100;  Groep B:  150 -  100 -
50 .  Groep C:  100 -  60  -  40 .  A l les  in  gu l -
dens. De rr innaar van groep A kri jgt een
f raaie wisselbeker. Ook voor het beste
c I u b - team is een beker beschikbaar.

In legge ld  f  1 , -  ( jun io ren  t /m 17 Jaar :
f  2,50) dient te worden voldaan bi j  aan-
melding of door stort ing op de AMRO-
bank Amersfoort,  no. 3051 ten gunste van
S.G.  Amers f  oor t  (sne lschaken) .

I  ns c h r 1j v i  n g per brief of briefkaart
aan C. r 'an Buren, Esdoornhof 9, Leus-
den-C of ook telefonisch onder Tel.
03196-1667. Tussen 18 en 31 augustus kan
men zich telefonisch aanmelden bi j  C.
Vos, Lagew'eg 29, Amersfoort (Tel. 03490-
2 1 8 7 6 ) .

ROTTERDAITI :
d r .  I { .  M.  BERGGSMA-TOERNOOI

Op de donderdagen 6, 13 en 20 september
a .s .  za l  de  S.V.  "Rot te rdam"  haar  Jaar -
l i jkse drie-ronden-wedstr i jd houden en
r,r 'el  in haar clublokaal "Het Trefpunt",
Boezemsinge l  180 (hoek  Oostp le in ) ,  te
bereiken met de tramli jnen 1 en 3. Speel-
t i jd van half acht tot half  twaalf.  Twee
fraaie pri jzen per groep!

Aanmelding door overschri jving van het
inleggeld ad f 5,- (studerenden t 3,-)
op  g i ro  187553 t .n .v .  J .  de  Hooge,  Avenue
Concordia 89, Rotterdam-16, onder ver-
meiding van speelsterkte (Club en t ien-
tal rraarin men vast is opgesteld).

De inschri jving sluit
kr i jgt geen bevestiging,
tember om kwart over
clublokaal verwacht.

I  september. Men
doch wordt 6 sep-
zeven in genoemd

Op zaterdag 22 september a.s. vindt we-
derom de wedstrijd om het Open kam-
pioenschap van Schiedam plaats. De wed-
str i jd wordt georganiseerd door de S.V.
Schiedam. Men kan inschrijven voor:
hoofdklasse, eerste klasse, tweede klasee,
huisschakers-klasse, jeugd van 13-18 jaar
en jeugd t lrn 1,2 jaar. Elke klas zal be-
staan uit groepen van zes, waarin een
dubbele ronde wordt gespeeld. Per groep
drie pri jzen in natura. Men begint om 10
uur. Speellokaal: Zaal "De Rank", Schie-
damse weg, Schiedam-Kethel, naast
zwembad "Groenoord",
Inschrijfgeld: voor senioren t 5,-, voor
13 t/m 18-jarigen ,r2,50 en voor jongelul
t /rn 12 jaar I  1,-.
I n s c h r i j v i n g .  M e n  s c h r i J f t  i n  d o o r
het inschrijfgeld te storten op giroreke-
ning 564684 t.n.v. dhr. Rademaker, Bart
Verhal leplein 88, Schiedam (Tel. 010-
70270L). Op het girokaartje vermelden: in
welke klasse men wil spelen, en even-
tueel: van welke club men lid is.

AMSTERDAM: OPEN SNELSCHAAK-
KAMPIOENSCHAP AMSTERDAM

Op zaterdag 2? oktober houdt de Sehaak-
bond Groot-Amsterdam het Jaarlitkrc
Open snelschaakkampioenschap van Am-
sterdam. Speellokaal: Spaarbank der Stad
Amsterdam, Korte Reguliersdwarsstraat.
Inleggeld: !  6,-.
In de finale drie prijzen, resp. 200, 150 en
100 gulden. Iedere niet-prdswinnaar in de
finale ontvangt 10 gulden, elke groeps-
winnaar t  15,-.
A a n m e l d i n g  u i t e r l i j k  2 3  o k t o b e r
a.s. biJ J. C. Roosendaal, Overtoom 215-I
te Amsterdam, onder geldktijdige overrna-
king van het inleggeld op Gemeentegiro
R 1455 (Postgiro 13500). Men wordt ver-
zocht om 12.30 uur aanwezig te zijn.

B U I T E N L A N I )

Ramsgate (Eng.). 4e Thanet Congres, ?-9
sept. Inlichtingen bd: M. R. Croft, 3? Up-
per Dane Road, CLIFTONVILLE.

Clrelmsford (Eng.). Chelmsford Congres,
28-30 sept. Inlichtingen blj D. Pearce, 2
Darrel Close, CHELMSFORD (Essex).

spalding (Eng.). 8e Spalding Congres, 2l-
!! okt, Inlichtingen bij: C. Cherry, g
Heathfield Avenue, SPALDING

West-Duitsland wint Jeugd-Landentoernooi te Doesburg

t-

uit Doesburg opent het toernooi aan het
Rechts uan de Burgemeester de heer Beek
hem W edstrij dleider Gjaltema.

Toen de organisatoren te Zutphen
begin dit jaar lieten weten niet
meer in staat te zijn dit 2-jaarlijkse
toernooi te laten verspelen, bleek
dat men in Doesburg een sponsor
had gevonden in Ubbink's Plastic
fabrieken. Een goede gedachte,
waaruit een goed toernooi is voort-
gekomen. Het was jammer dat van
de acht uitgenodigde landen er
twee (waarvan 66n een week voor
het toernooi) afzegden. Nu kon het
toernooi niet het verloop krijgen
dat voor ogen stond. Er waren acht
dagen voor gepland en dan zegt
men niet gauw: we korten het maar
in. Dat is dan ook niet gebeurd
maar er werd een andere formule
gevonden om toch zeven ronden te
spelen. Eerst werd daartoe het nor-
male programma afgewerkt, aan-
gevuld met 2 ronden Zwitsers. Of
men dit Zwitsers mag noemen is
een andere zaak. Het geheel geluk-
te overigens wonderwel.
Van de eerste ronden af namen de
Duitsers de leiding die ze alleen in
de derde ronde voor 66n keer aan
Nederland-A moesten afstaan. Het
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Burgemeester Van Walsum
Waters (links) tegen Dieks.
Doesborgh's S.G.), links van

bord van
(Voorzitter
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