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v.Suohtelen v,d,Haarestraat 23. 
-----------------------------------

Ulnn. tweede male • • • • •  , • • • • QUO VAJ'lIS, C l\.IRSA 1? 
-------------------------------·--·-·-·

- . . ·- ---
Cai ssa t Hee Zwarte 
Ca!esa 1 U,D, ·1 
W'meer2 Caissa·t 
Caissa 1 - Vas 4 

. · .  In het ·vorig nummer voorspelden we een nederlaag 'tegen W'meerfè:�; /·\�; 
stand van teen (4t-?�·) is uitgegroeic'. t0t 6t-3t voo:c v:•meer, Ma'1.J:'.0�$f."'2' 
4e wedstrljd tegen Va8 4 wer-1 een débacle. We begrijpen er niets mè.E;;)"{i\!,•z,"'f\'f;• 
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e·Roöhemnont 
'·')Máàre 

01 ... 
&<llus 

rttféoo1 
a:n-sè:\ 
iálfèrs 
èroilhe 
�EènnetmP.am 
'.•&,Yè.art 

Caissa 1 
Ferwerda 
Vonk 
v.Steden 
de Graaf 

- 2/uidema 
v, 't··.Riet 
Slump 

- Eljgenbrooc1 
Peters 
Mullié 

1.,.,0 
t-t 
1-0 
t-t 
0-1 
1-0 
t-t 1 1 2� 
1-0 .1. 1 2-0 

Met 5 ii1�'1llers moestèn we het Ho�+ 
buigen voo:cW'meer.2. 4 van rle5.;;i;è�:. 
V"'.llers behaalc1en remise 1 �aarbij t(8)•·;y; . . . . ·.

·.
·· al de prestatie van Mullié ,die J:'ly�:\;!}�,;icf;.t'.1 in ;tet derde tienj,jal speelt wi11ei:i<.��.�{it; more ren . · _ . __ '_ -;�� 

--: f��;-�;;:;_;� :f��
�
t��-� We Wilden gauw deze nederlaag ver�e:'ti;:�:\'i;)�{ 

en hoopten in de 4e wedstrijd .op eetf;i�·��:i ter resultaat, Vas 4 zou en moest,;:$):·· 
de zegekar worden gebonden.Een .yet�; 
over deze strijd vindt u hierohd.e#:j;V:á;· • .  "< 
r1e han:l van· Roosendaal. . · >•is··;/ :,,;,,· 

)� •. 4s er met ons eqrste tiei;ital �an '.'e hanc1 ?Vr2.ag he� c1e wed� trij0le}q��c���è;[ 
.· ·%1'11 p het EJJ;ltwoord schulé'.:i.g blJJven. Vreag het een w:i.llekeurig lid van;.pn� ,:;;; 
;1Jf��t.a::J, en � zal evensei;is met ç'.e mon,1 vol tandei;i staan.Nic:mand weet he.�:Itf�i·J§fRt 
.:g('lll1,Snçl begrJJpt het en n:i.emand kan geloven,de.t d:i. tzelfte t:i.ental verlede;n\·;·§< 

�&��(""Bijna CJ.e sprong n2.ar de KNSB gemaakt had .En toch, rienc'len,het. is "\'fáJli};füf''c;;}:;\ 
"',,;eè;ili;ite is van slag, ho - 'pe - loos van slag en na de 4e nederlaag fnY.2,{<-cif 
G�eB"\'J:î.e ziet hèt er .n2.ar uit ,Jat we volgend seizoen ee:ri. af0.eling lagei-;1.d,1A.i:i, 
J.Îfu�j�!�a�!���� · paie.r zo gezoxid tiental zulke drs.stische nederlageniW!·;·;f�'.�it�; 
:�r/;e:�)'.'en.Eerst dat hupse Zwarte Veuleh,daarna het beproefde UD,ve:r'.V"a:r 
;ti;,i.�j;. te sterke. Watergraafsmeer 2 en nu het wisselvallige V.AS 4 • . . '/ ..• 
li;cft�>i.!Jdè strijd in met de wetenschaj:l: we m8eter.i w:l,r.inen, anders kql'lneti:c;· 
\��p�]{]{en.l'Iet, die gedachte gingei1 er veel van .std,rt.Ik denk . aan Vl!J. 
;gft'.�Yàl'l.; ',t Riet' die hun bed9€)1$.nge.n· niet . or.teler stoeJ.en of. ba.nll:e!f" a . 

····;.J{."w(J.l .�en p:Lo:n:nctje .. Qf. �ó •. ·vqor over h"lr1.1en�··· IJ;ej;. yteellidevab;;d:·· 
· 
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Schic nog 
Zukertort 
Caissa: 

tegen: 
' ' 

U ,D, 1 
Zwarte 
VVGA 2 

VVGA 2 Caissa 1 
Veulen - VVGA 2 - Caissa: 

(Schic heeft nu 0 punten) 
1 (Zukertort 2 punten) 

' ' - Schic Zukertort, 

Als u nu 

Hoof:J.klasse. 

onderstaande stand bekijkt ga2,_t u maar eens puzzolen : 

Zwarte veulen 
VVGA 2 
W'meer 2 
Vas 4 
UD 1 
Zukortort 
Schic 
Caissa 1 

Caissa 2 

gesp, 3 gew. 3 gel,· 
3 3 
4 2 
4 2 
4 2 
3 0 
3 0 
4 0 

0 verl. 0 pnt. 6' 
0 0 6 
1 ttJ 5 
1 1 5 
0 2 4 
2 1 2 
0 3 0 
0 4 0 

Gaat Caissa 2 ook z'n nek breken? De eerste twee w�dstrijden werrlen 
glansrijk gewonnen,maar in c',e ·:'.er·ce we:'lstrijd,d±é tegen, Werkspoor is de :stand 
5-4. Een vreselijke blunder van van Ollefen Sr: b.racht de stand van 5-3 op 
5-4. Nu moot van Oostveen no,; uitspelen,m2ar vol5ens de berichten staát .hij 
de kwaliteit achter i Onze vrienc' van Oost'veen ·zal een krachttoer IC1oetèn ver-
richten en er zeker een remise uitslepen! Doe je best! 

. 

Caissa 3 
De tweede wedstr.ij·1. van Caissa 3 werd _een ·7-3 ne:'terl<etag tegen Vas 6, 

We rekenen niet in de eerste plp ats op een overwinning van ons c'.erél.e tien-
,, · 

6 
· 

t al . De.arvoor ligt fle gemiddelde :s·terk-
Q§::!:§§!à_2;.. __ : ___ y��L--- t0 tn 18.a:g.Boven'lien is VAS 6 geen zwak 
Mulli6 - Kliffen t-t ticmtal, want vele oud ere VAS-ers ;zijn in 
v;rr,v'eere - Smit 2-2 c1it tiental samengebracht,Verl!\elclings-
Booy'enga v ,Raalte 0-1 waar:'! is 'de remise 've.n den H0r.tog en 
Alberts -' Steenvelc: 1-0 de overwinnin,; van Alberts ,Booyeriga 
v ,Breevóort- Nieland 0-1 stel'.',e ons tt•leur. 

·· · · 
· Vledder - Wess.les 0-1 

è.e Jong - Marjj:ie.s 0-1 · Serlijn Erkämp t-t · v. Steden Sr- Meyer 0-1 
r:eri Hertog Huisman t-t, 

. ·Komende- wedstrijden: 

De clubcompetit}e• 

3-7 
ij' 6 ' . vr C,p_g J8.TIU?,Tl 

c'.insdag 24 jan. 
mae.nda.; 30 jan. 
·:1insdp_g 31 jan. 
cUnsdaC; 14 feb, 

U.D. 2 
Caissa 
W'meer 
Caissa 
Caissa 

Caissa 3. 
1 - Schic 
4 - Caissa 2 
3 - Zukertort 2 
1 - VVGA 2 

W'c riogcn nu na 15 ron·len wel ze.scen,dat het systeem Koizer ons uit
stekend bovalt, ,Er wordt ge·knokt,·lat het een lieve lust is, En c1e opkomst 
van ::'.e lec1-en ls prima, Op 3 jenuari b.v. wa rrm er 29 van-cle 37 leden present, 
En de week de.e,rvoor was het tijc'.ens cte weclstrijd van Caissa 2 zo vol,dat we 
ruimte te kort ha·lc'Ien. En • • •  ,klokken takort hacHen.Ma:>.r liefst drie! Nu,na 
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'15 roric1en kunnen we u <illmet de juiste lafü1erstand geven,omdat c1o uitslag

' 

vrrn r'co wer1strijd U,D,2. - Cnissa 3 , cHe vrjjf.l-ag 6 jan, gespeeld worc1 nog nie.t ·· <!.n:mijn bezit< Wfül bijdl,e:t. gGreer1 mak.en yi;m ·Ht: blaç'., We geven u h:j_erond�r .. " 
W�;j_ OGîl VOOrl,9.pige ,,St?.Ilri\�WéJ,at'bij 'dUS· pa�genóèmc1e wefüitfljd. Wljzigirigen zU:ll�'i'.1 
optre;f�cm voor de 1,0 spelers V8,n, CaJs,<J�, 3 ,cl:l,e.::we' wet x) gemorkti hebben� ; '•«' 

M2.r>,r wc :1oono meer. We hebben onze ·vri'encl.' Aloe'l:'ts bclbofdo,cb.t we "de· 
strrrn'!. oók z·o'uc1en · ópmáken 'zori.:ter rèk:ening•.tè hçitrc�en· met cle behanlc�e punten 
uit de bondsweclstrijc1en, We zettun ze n<ws.t eljcé.Rr en geven Grondor ,zo mo
t;e lijk o 01m,lG nt" ar • 

Strmr1 lac1der: · · . zonder .bóriasw. · 
· 1. Vonk 4 7Gt 1. ;rfe�er0.a .. 
2. Fcrwerda 4 51 . 2. \ran Hulst: 
3. v.Hulst 439 ttt 3, Baas . . . · 4. BaP.s 414 4. Golc1sChmeéting 

6j, Zuiierna 373 5, V:an Steden 
5i • .  de Graaf 384t 6, cle Graaf 
7, Golr1schmeding 35 6 ?'. Zui:lema 
8, van 't Riet 339t 8,. Bercndregt 
9, Eijgonbrood , 3182 9, van 't Riet 

1 O, van , Stefl.en 31 0 · 1.0, Broersma 
it�x�x���oo�xxxxxxxxxx 
11 • Noid:}-g · . · 30� 1.l« SchensemR 
12 ,"Ro·qsom'!.aal · 3072 12. Vonk · 

· · 
· 1 )i B.nrenc�:i;egt 3Ö1 · 13,. l}oose:r;idaal 
14, Broorsm", 29� 14. Noidig, .... . 
15. Mullié 268 x)15. v,Oostvoen 
16. Schonsoma 263t 16. Alberts 
17. Slump· 256 . 17. Schipper 
1�1,v;.d.VoerQ 250 x·)18• Mu1lié 
1.9:, :Doesburg . 248t .. 19-. v,d,Veere 
2Q, v,Oostveon 2482 ,20. Doesburg 

':·21:' Albe
'
rts 

.
. · .2:34

'
tx)2i ;· Eijgonbrooc1 

. 2'2. • J?otors. ,223 . 22 , v ,Breovoort 
23,. Schippe:î: ... 210tx)23, Vledder.· 24. Booyongn, , ,

· 
" , 2072 24, v. Ollefen Sr 

25, v,Ollcfen Sr. 19,1 25, I'.eters .. 
26, Boonstra 1'88' 26, Boonstra 
27-, v. :1, r•hr;s 188 27. Slump 
28, Flechsig 176 x)28,. Booyenga 
29,·Sorlijn 173 29. Serl�jn 
30. v.Brocvoort 169t 30, LA.gendijk 

363 
345 
332 
319 
310 
295 ' 
284 
259 
255t' 

'253t 

• 

U ziet, c1at het nögal' mes'.:. 
vält.90% van c1e leden · 
vêrtoeft op bo:ic1e stà�;. 
f\en in de oigen, nabijh13i('t, 
Maar er zijn enkele uit;;, · 
z.op(�erîngeni ., - -,_.· -:.: ·.-., · Vonk verschilt 11 plaat;;, 
sen: Met een verschil 
van 24 7t punt i Refl,en?Hij 
hq()ft vele ,punto:ii verg11.1.1t' · :'loór zijn müespelen in 

· ' 
232� .. · Caissa.1 on Caissa 2·(hie1 
2 29 2.an het' le bord! ) • En · zóu 

' ,212f hij vóor: ,é'.io c-,;óec1Q prêsta
' 209� . · t.ies .:hiot beloond moge11 

197 ' worden? ·· 
192i Uw wec1strijqleic1or ver-
186't schilt liefst 12 .. p:J.aätsen 
: 179. He,t ,is moeilijk om voor je· 
174 ze'lf t,, pleiten,maar hij 
'1'72f heoft 147 punten· ver.:. . 

diene'[ :·'.\gor 2 x met het ' 

eOrste· moe te spelen en 1711 
162f 
159 ' 
154 
14'9 
142' 
140 ·. 
135t 
135' 
124 

3 x mèt'',het twoec1e' èn 'is 
er '""1n bèe'tje trots' öp, 
dat 'hij geen ne;c1erläP,g · 
lçed ·, 2 x won:en 3 x remi-
se speelc1è, · · 

. ' • .  
Slump yerschil t 1 o plaàtr 
son; ver:1iOnc1e 11 6 punten' 
�oor : én .in het oerste · · 
én in het tweêcle eenbè-

hoorlijk fi guur te sÏaa:h. 
.31. Vledder 159 x l31. v,·1.Vos 115 Nocmaals,het is moeilijk 
32. de Jong 154 x 32; de Jong 113 voor eig0n. parochio te 
33 • LDgomlijk 130 x 33:, · :v, Stolfoh· Sr. 98 preke;n,maar ik vind de · 
34. v . 1. , VoJ3 12otx 34·,·.v,Ollîifen··irr0·--89---� s_tanclen, z_uals __ z.e_'_hier ·.· 
35:. reen Hortog ' ;; 119. r:: >35" c1en Hert.Og'. : � 85 StP..an' st.erk pleiten v6ór 
36. v. Oll��Gn: Jr. ··107±x) 36. ------ ;,, een belonillb in punten 
37" v.Storc cm Sr, 1022 37, ------ ·· · voor winstpartijen en re-

mises in bonclswec1strijden, 
bütwisten, Kom te, vöorschijn',-'�p],oeg" 
conclusie plaatsen. 

· · - .. -"." · 
M,,,ar misschien .zijn er loden, dia mij c1�t 
een 2.rtikel on we zullen uw omgek"errle 
i:i'.1�r1 ·i · · .:· · · ==,��G;;=,� .- - ". . . . . . -· . . . •. Neï<,ligh? c:ft een.rîieuw lid meegel}rn,cht, dhr;.

F�e,chsi&; Hij
.
'c:tr'aaita:l mee, 

· :Vé,lll onze. nieuwe vrio.nc1 Vrieze'!J .. vernamen wé zo JUist "c1at 'hij in f'obruari ga:a
. i:iieespo,J:o,!l,•BoeTa!. We spelen Çt�.ri met 38 man op de Tri,<:1.dérl' w·elll!om! . · . , ' ' -. '/ ·- . . - '• . •' . . . - ' '. 

_: ·-
, : 
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Hot bestuur heeft i;e'Jruik f"3mEtakt van ;art, Y5 van het clubcompetitie

reglerient;, Er komon 2 n:.euwe a1 eikelen bij,'.die dinsdag j ,1. reec'!s werden 
beh:encl r_;eine.Rkt ._ 
\ 1 

art. 

art. 

1 6. 

17. 

Eon afgebroken partij ,r1lo niet op è'.e clubspeelavonc1 wor�1t ui tgé• . 
speeld,mnàr die door overleg tot .. een beslissing komt;worc1t gere
kenc1 te zljn beslist op de 1 e zi tt;ng, 
De uitslag van dit overleg moei voór dinsdag 13,00 uur aan de 
wedstrijr".leicler worden meegedeeld, Wordt dit laatste nagelaten, 
:".an moet de partij op de e,v. speelavond,waarop dit mogelljk is,· 
worden uitges;peelc1 
Rusul t

. 
ate:q ve.n ui tgespeelc'.e partijen in. de ·· bonc1scompeti tie moeten 

dinsdag v66r 13.00 uur aan de wedstrijdleider worden doorgegeven, 
Bij rnüatigeid wor:lt 0 punten genoteerd• , · ' 

Do roden voor :'.eze e.anvulling ligt in het feit, dat somniige slimme 
li0den zijn g;:i.Em rekenen en een voor hen gunstig tijdstip uitkozen om 
eon partij door overleg b.v. remise te verklaren, Dit is niet cle be
cloeling ven het systeem. Art. 17 spre0kt voor zich, 
Beide artikelen zorgen er ook voor,dat de wedstrijdleider niet aan het 
]:login vrm de speelavond eerst nog eens oen poesje moest gaan rekenen, 
de lafü1erstand moest ,,;;aan w'jzigen,daarna soms een bondswec1strijc1 op 
g11ng moemtbren,:;ert en ook neg eens de e.nclere leden moest inc1e1en.Het 
bostuur rilcent,:lr.t dtt een tikje te veel wordt! 

De we:1strij:-lleic1er voegt hier nog aan toe ,c111t hij met de hFtncl op het 
re,;loment ook niet meer het uitspelen --vcm een pFtrtij "oven gauw voor 
wo ingec1eelél worden" kan tolereren, Ook dit brengt mee 1 rekenen en wij-. 
zigen van de laclderstand, · · · 
Hij wil grP.ag heel wat doen,maar er zijn t,Tenzen. En dat we c1ie grenzen 
schor:p trekken,is niet onrec1olijkl 

2!.!:L!!!E::l!S!!!::�±!. 
r .. . J· · Onze dank arm vrien:l· Serlijn voor het keurig verzorgen VA.Il ons materi-

aal is niot zo erg groot, U moet zo rond 11 uur eens ronclkljken. Op vele 
tafels li,;;;en de stukken '.:oor elk,,,nr,de klok tikt nog rustig,mal'.',r de spe-' 
lers zijn vertrokken, Mensne, is het zoveel moei te om alles, ook de onclerleg
kRrtonnetjes, evon in de knst te bergen? En rtsn in de kast s.v.p. niet alle·E 
c1oor olk'.1.ar,nhar op c'.e vaste plaatsen. Er is een klokkenplank en een dozen-
plankl · 

We houc1on ons hart oen beetje vast ,nu we weten,dat binnenkort ook onze 
bQrden .vcrniouwc1 worden, 1'Jr zijn mooie zware bordon op komst ,die samenge-
klapt kunnen won1en! · ·· 

. Ube,;rijpt de budooling van ons schrijven.Het opbergen van het gebruikte 
materi1:>,0,l is ,;een liefhebberijtje van 2 of 3 leden;het is ook uw bezit·;zorg 
er dan ook voor, . . · Het t ekort aan klokken heeft onze aandacht! Maar we kunnen niet kopen, 
rtls we· geen. gel"' hebben. Betaal uw contributie op tijd en het bestuur zorg·� 
voor c'.e 2.?.nvullingl (Eón klok kost rond 30 gulden!) 

'·Velo han1e.n maken licht werk. 
vo'lo handen,dio op tijd betalen,maken het bestuurswerk lichter! 


