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CAISSA 1 was na de eerste bondscompetitiewedstrijd 
tegen Schic in z'n schik. Een beetje verbluft keken we na afloop 
van de wedstrijd tegen de uitslag aan, 8-2 in ons voordeel! Zijn we nu wer
kelijk zo sterk,of • • • • • • • •  Ja,of,,,,Deze eindstand is gevaarliJk. Het geeft 
onze tegenstanders een gevoel van • • • • •  je moet oppassen ! We verdienden 
de overwinning,maar de uitslag is ietwat geflatteerd. Zeker. is,dàt we 'n 
sterker tiental hebben dan in het vorige seizoen. Maar we zijn er nog niet.·' 

. Laten ·we nuchter blijven;afwachten en- do-0rvechten! 
Na de eerste zitting hadden we reeds een 3-0 voorsprong.De borden 

8-9-10 behaalden de overwinning; Hulde aan van Hulst,Baas en Zuidemal 
In de tweede zitting moest de beslissing vallen. Van Steden begon met te 
verliezen.(3-1),Barendregt behaalde een paieren overwinning,omdat zijn te
genstander niet kwam (4-1). De Graaf peuterde,na thuis 4 uren geanàli
seerd te hebben,een overwinning uit een schijnbare remisepartij {5-1) en 
Broersma,die 2 pionnen meer had kon door de lopers van ongelijke kleur niet 
meer dan remise behalen.(5t-1t) Gbldschmeding kwam,zag en overwon (6t-1t) 

,n Ferwerde kwam met Oosterhuis remise overeen (7-2).Serlijn was nog over 
in de arena en hij vond het nodig de stand op 8-2 te brengen, 

··- Een goede start, maar we zullen in de volgende wedstrijd tegen . 
·Dos-SVB moeten bewijzen,dat we "op stoot" zijn, Dos-SVB heeft nog een appel

tje met ons te schillen! Laten w e  op 12 november tonen,wat we waard zijn! 

2�!.��!-1 
Barendregt 
Goldschmeding 
de Graaf 
v.Steden 
Broersma 
Ferwerda 
Serlijn 
v,Hulst 
Baas 
Zuidema 

1-0 
1-0 
1-0 
0-1 
t-t �-2 
1-0 
1-0 
1-0 
1-0 

8-2 

SCHIC I -------
Rebel 
Witmond 
Bensen 
Michels 
Witmond 
Oosterhuis 
v,Gerwen 
Boer 
Vulsma 
Flipsen 
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Onze traditionele gezellige 

St. Nicolaas-clubavond hopen we te 
houden op dinsdag 1 december.Wilt u 
die avond vrijhouden? 

De week ervoor (24 nov,) speelt 
Caissa 2 een thuiswedstrijd, Willen 
de meespelenden nu al onthoudèn,dat, 
als hun partij·moet worden afgebroken, 
een afspraak wordt gemaakt voor 14 da
gen later en niet voor 1 december? 
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CAISSA '12 . ---------

Ons tweede tiental begon dé competitie met een uitwedstrljd op 
· · 23 oktober tegen Werkspoor 2. De strljd. begon al met een achterstand. 

).ieidig had vóoruit gespeeld en een praktisch gewonnen partlj cadeau ge
:.geven.De strljd was nog maar een half uur oud öf er werd al vuurwerk af

. gestoken. Aan börd · 1 bouwde viOostveen een solide stelling op,kon de 
. ·pionnenstelling van zwart verbreken. Zwart kreeg 3 pionnen achter elkaar 
.op de f-lljn._ Maar al spoedig bleek,dat het op,!:enen van de g-lljn1 gevaar-
lijk kan zljn. Zwa:i;-t offerde 2 torens en verkreeg remis'e door eeuwig 

. schaak. Peters werkte met gif,zijn tegenstander trapte er in en verloor! 
v.Commenee Sr. aan het 10e bord verraste zljn tegenstanuer· en won ·een 
dame voor een toren en later de partlj! Goed werk! In het midden rómmel
de het een beetje, Mullié· trok onvervaard tenaanval en haalde een punt 

· l:;>,innen,maar v,Commenee Jr. ,Oudkerk en Schipper moesten het hoofd bui-
·. gen. V ,d,MaaS' brak zijn partij af en .we weten op dit moment niet,hoe hij (} 
,�r. voor staat. Wél weten we,dat we nietbmeer kunnen winnen.We hebben 
een 5-4 achterstand,weet v.d,Maas te winnen,dan zit er een gelljk spel 
h. 

' 

Eerlijk gezegd valt ons dit tegen. Nu speelden we wel niet in 
onze allersterkste formatie ( Serlijn en Boo;penga werden vervangen ), 
maar we hadden meer verwacht. Temeer,daar onze formatie zeker sterker 
is dan Caissa· 2 van het vorige seizoen en toen werd van Werkspoor 2 
verloren met, • •  , 5t•4t. . 

Op 24 nov. treedt.Ca,issa 2 voor de eerste ',FHUISwedstrljd aan, 
w� zullen -dan de Elte'['kste. formatie probe'ren! ' • ' . . ' ' . . . , .. · ... · ·. 

, 

" · We mogen d'it korte versla� niet beëindigen zonder verteld te 
hebben,dat er met animo gestreden is. De geest is goed en dat is veel 
waard! · 

DE CLUBCOMPETITIE. ------------------ ,, 

Er begint al tekening in te komen. In poule 
gestreden.Onze clubkampioen troont weer met 4-t uit 5 
tljd,dat we hem eens een puntje afhandig maken! In B. 
Schipper .met 2-t uit 3 bovenaan! · . 

A wordt enorm fel 
bovenaan.Het wordt

.J· staan· Booyenga en· ·· 

. Groep A. Groep B. 

2·,Broersma 2 uit 4 2, Schip�er 
3·, de Graaf· 2 uit 4 3,Mullie 

1 'oBarendregt · · 4-t' uit 5 1 ,Booyenga 

4. Zuidema 2 uit 2 ( ! ) 4 .:v, Commenee Jr, 
5._Ferwerda 2 uit· 3 5 ,Jiagendljk 
6-,Schensenia 1-t uit 3 6,de Jong 
7.Serlijn 1 t uit 3 7, Oudkerk 
8,Neidig 1t uit 5 8,v'.Commenee Sr. 
9._Peters . 1 '2 uit 6 9 ,de Blok 

10,v, Hulst 1 uit 1 10,den Hertog 
11 :,Goldschmeding · 1 uit 2 11 , v , Breevoort 
12,v.Steden 1 uit 3 12,Alberts 
13·,Eljgenbrood 1 uit 3 13.Vledder 
14.v.Oostveen 1 uit 3 14.v, d,Veere 
1 5 .Raas t 'uit 3 1 5. v.d. !llaas" 
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2i uit 3 
2f uit 3 
2-t uit 4 
21 uit 4 
22 uit 6 
2 uit 2 (!) 
2 uit 6 
1-t uit 3 
1 uit 1 . 
1 uit 5 
0 uit 1 
0 uit 1 
0 uit 1 


