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· vie moeten toch nog even terugkomen op "de" quiz. We hebl:'l , 
een brief ontvangen 7an de N.C.R.V.,als antwoord op een schrijven,waar
in we gewezen hebben op: 

a, de onredelijkhei(; van het ·rekening houden met het intelligentie
peil van de deelnemers; 

b·, de vraag van hei:; ·ro,preekwocrrd; 
c, het niet voorko;nen in de Nederlandse flora van de mimosa pudica. 

De N,C,R.V, zegt,dat het woori "intelligentiepeil" inderdaad gevallen 
is ,maar dat we bij enige besch.�uwing van de aan ons gestelde vragen zul
len moeten toegeven, d" t L."ltPlligentie als zodanig niet vereist werd .De 
zeven gestelde vragen waren g�v™-"weet-vragen" (onderstreping van ons) 
Nergens ,noch bij de raa ··.ov-raag noch bij de wie-is-wie vraag ,noch bij de 
schaakvraag,de aktuali· 3i·�,ja zelfs naar ons gevoel "het gedicht Boutens" 
waren het vragen van hc:.ger gehalte dan in welke andere doorsnee-wedstrijd 
worden gebruikt.De enige punten,waarover een klein meningsverschil zou 
kunnen bestaan,waren d� taal-vraag en de flora-vraag. Het "Kruidje-roer
me niet" be]'.)oort echter volgens de ons verstrekte inlichtingen wel dege·
lijk tot de Nederlands-� flora en de uitdrukking "Een vette keuken 9 een 
mager testament" is een puur Nederlandse uitdrukking,die in "van Dale" 
wél voorkomt. 
'l'ja,nou,dan weten we niet veel.Maar als "jan-en-alle.:.man" je aanspreekt 
en er woorden als "knots-moeili'k" vallen ;dan zullen al die sprekers wel 
Ö.>1alen ;het wa:. -:m" gewonP "weetvragen': Dat zeggen ook !lj, van de radiovraag 
en van de wie-is-wie-·· aag,ja zelfs van de aktualiteit (alhoewel·we een 
indeling in rubrieken gemaakt hadden van·de berichten uit de kranten van 
de laatste 4 dag0n;ja,,·oor du uitzending · hLJbben we zelfs één vraàg voor·· 
speld - de te[!;enpartij f;reeg die vraag;maar we hadden uit die aktualiteit 
weggelaten alles wat handelde over de atoombom,de aanrandingen en de 
fraudes - doodgewoon omdat we meenden,dat een omroep die zaken niet voor 
een vragenspelltje zou gebruiken- we hadden zelfs de kranten thuisgelaten, 
zo zeker waren we van 0nze zaak),We blijven zeggen,dat de inlichtingen, 
die de NCRV over de miE1osa pudica krc;eg, fout waren (tussen twee haakjes, 
het kru�.dje-roer-me-n< et is een Nederlandse; plant ,maar dat werd niet ge
vraagd ;het "volkse" kr '"'idje -rour-mc--niet heet in hc;t Latijn: Impatiens 
Noli tangere).Hót boek voor spreekwoorden en gezegden,de z.g. "Stoett" 
met zijn 1633 spreekwoo�c·den en gezegden ,gaf bovengenoemd spreekwoord niet. 
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Vanzelfspre,kenÇI. .wordt er op 26 dec. niet, geschaakt , · 
'Bèdartkti ;riiemand·(gelukl�ig�) -

. 'J1f;t:euwe leden: gene (en we kunnen er nog wel gebruiken!) 
;'$ondScómpèti tiêprográinma:: · 

- ' 
' t'.1' d,èc, Cais$a 2 speelt • . 
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Ons.·laagste tiental heeft in zijn tweede competitiewedstrijd een aar�' 
jig succe13je bereikt, In de strijd tegen De Pion 5 trokken we aan het 

C langste. eind.Eigenlijk heeft deze wedstrijd weer 
��=�;i;2:[l=J=;;==§.�gg§.=� eens bewezen,dat een team,dat volledig uitkomt, 

Q;..1 de Vos A, toch wel tot een krachttoer in staat is.Een ver-
. 0-.1 de Raad slag van de wedstrijd kunnen we u niet ge ven, zelfs· 

t"i de Vos H, de name.n van de tegenstanders zijn ons onbekend, 
· .. t-2 Alberts daarom hiernaast alleen onze spelers methun be- · 

0-1 v,d,Vos haalde resultaat, 
1-0 v.Ollefen 
0-1 Schipper 
1-0 Heins 

Uitslagen in de 2e klasse B, 

t-t de Jong 
Caissa 3 - Maccabi 2 2t-7t 
S,V,W,A, 1 - Slotervaart 1 3f;..6t 
Weesp 2 - de Pion 5 4-6 

__ Q=l_!§.r Heege 
3t-6t 

Caj ssa .Z.. · 

de Pion 5 - Caissa 3 3f=6t 

Ook van Caissa 2 enkele uitslagen, Na de eerste wedstrijd ging ook de 
2e wedstrijd,die tegen A.S.C, 3 verloren.Maar de 3e wedstrijd gaf de eer
ste overwinning; De tegenstand in de eerste klasse is tibch wel behoorlijk, 
C A S C � Aanvankelijk scheen het,dat ASC 3 een aissa 2 • • · • J kk 1 1 · · · · b l v,d,Maas 0-1 Sorgdrager gema e ijrn overwimnng ging. eha en, 
de Vos A, 1-0 Nägele Een 5-1 voorsprong is toch wel veilig. 
v.H.ove 0-1 Verloren v, Th, Maar 't kan

Ma
verkeren,We haalden 

W
op tot 

4-5 en v,d,l as moest het doen, e v,d,Veere 0-1 v,d,Struijs haalden het niet,want nadat v,d.�Jaàs Veer 1-0 Vlasbloem 
Booyenga l-0 de Boer twee maal remise kon krijgen,ging hij de 
Schensema o-1 Bausch zaak forceren en verloor toch nog. 
Neid:lg 0-1 v,d,Griendt Einduitslag 4-6 
Serlijn 1-0 Meijnen 
Peters 0-1 Eekhout 

V ,V ,G,A, 4 
Lissenberg 
�.ogterom 
LOSt 
Torenstra 
v,Manen 
Bootsma 
Tromp 

4-6 
- Caissa 2 

t-t Eijgenbrood 
0-1 v,d,Maas 
0-1 v,d,Veere 
1-0 Booyenga 
Q;..1 v ,Hove 
0-1 Veer 
1-0 Schensema 
t-t Nei(J.ig , Böck 

Roosnek 
Feltkamp 

0-1 v.Oostveen 
__ l::Q_!'.�ters 

4-6 

In de strijd tegen VVGA 4 1ging het span.,. 
nend toe, We begonnen met e'en 1-0 voor-.··. 
sprong, omdat Veer v ooruit .gespeeld had 
en gewonnen had, Maar na enkele uren 
was de stand 3-1 in het voordeel van 
VVGA 4,Dat liet Caissa niet op zich 
zitten,haalde op, tot 3-3,tot 3t-3t en 
nadat v.d.Maas en v.Hove hun betere 
�tand in een overwinning omzetten,kon 
Neidig rustig remise maken, ( 6-4) . 

Uitslagen 1e klasse A, 
ASC 3 - Zukertort 1 

.de Pion 2-Max Euwe 2 
VVGA 4 - Dos SVB 2 
Vas 5 - Caissa 2 
Maccabi 1 - de Pion 2 
Max.Euwe-2.- Vas 5 
Cai.Ssa 2 - ASC 3 
zukertort 1 - VVGA 4 
VVGÀ 4 - Caissa 2 

5-5 
4-6 
5-5 
5t-4t 2t-?2 
8-2 
4-6 
7-3 
4-6 
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Caissa 1. 

Misschien hadden we .el'.'gens in ons achterhoofd de idee,dat we regel
recht op het kampioenschap zouden afstevenen,máar we hebben ons gloei
end vergist. V.V,G,A. 3 heeft al een spaak in het wiel gestoken,Op ei
gen terrein kregen we met 5t-4t klop.Zuidema,Ferwerfüqvan Steden,onze 
borden 1,2 en 3 kregen klop.Van •t Riet en de Graaf aan 4 en 5 vonden 
dat schijnbaar b.ar en wonnen,Invaliet v id .Maas ,die de laatste tijd van 
Cal. ss.a' 1 ,, v G 

·
, ' .. 3.. zich doet spreken deeP. ook een punt 

-��""-"-------·--·�·��·"-.· �· -""· · in de· zak ,Broersma en Bàr.endregt lie-. 
f,Zuiàema 0-1 Bloemberg. ten het succes aan de, tegenstander, · 
2. v .Steden 0'-1 Frank · Vonk versloeg invaller ·Dogterom en 
3 .Ferwe'rda 0-1 l'leiijer Roosendaal moest genoegen nemen met 
4. v, 1 t Riet 1 -O Prent remise • . 
5.de Graaf 1-'0 v,Straatel'.l V,V,G.A. 3 is ook oud hoofdklasser 
6 ,Broersma 0-1 Brouwer . en zal verwoede pogingen doen om te-
7. v ,d ,Maas 1-0 1Vfeijer · 

rug te kerep.Wij kunnen nu alleen maar 
8�Roosendaalt-t Brouwer hopen,dat een andere club VVGA 3 de 
9.Barendregt0-1 v,d,Wiele das omdoet,dan hebben �e weer een 

10.Vonk 1T0 Dàgterom kans. Als we tenminste alle andere 
wedstrijden zouden winnen! 

Op 4 dec; speelde Caissa1 h�ar.derde,wedstrijd tegeu .ê..S.C, 4. Barendregt 
en Bro!:lr:'!nia 'moe1j1ten. verstek laten gaan en omdat we.· zuinig moeten zijn op 

1 
l 

de invallers,'kwäinen er 2 invallers .uit het derde tiental, de Vos A, en · ". 
de Raad, Nu· zagen we 'b,et àptrëden van deze beide he:ten niet als een nood- ··"· ' 
sprong ;want misschien wilt ;ti in de stand van de cl ubconipeti tie hun plaats· 
eens cpzoeken; · ze·staan hun mannetje!.·De Vos A.behaalde remise en de . Raad 

J. . · ' · · .. · · 
. . brak af in beter(,')· stelling! Ander- ' 

r 
Af,S • .Q • ·· � ·!. ," : , Ca�ssa :. J · <+;· ··:·•ha:rf'':.U.ur na de Iftárif ·[jt·onden we )riet ·· · ·'" ·: • · · 

. 1 • alk · · · · 0 1 de raaf . · 4-0 voor door overwinningen van de 

� 
2, Leusden · .  ,0-1 Ferwerda· · . · : · · 3, v,d.Griendt ·0-J Zuidema. .Graaf,Zuidema,Ferwerda en I\Oosei;daal. 

· · 4,Dissels 0-l v.Steden· V�n Hulst,pas een uur: �ele�en uit Pa-
l 5,Meijnen l-0 v.Hulst· rlJs weerg�k�e�d w�rd.d?or ee� volko-

t " . 6,tcr Braake 0-1 v. 't Riet· m
o
en

12
over 

b
e 

h 
oo

l
g
d 

.. gez7e
t

n
R�a

t
·. verras • 

1· . 7 ,Triesschijn 0-1 Roosendaal· m . uur e .aa. ei; v.. . ie en van 
1 8,J€lgens . 

t-t Vonk. · Ste�en de overwinning. V?nk moest met. 
. 

, •.: J 9 Gtib i: . __ d v A. . re mi.se. genoegen nsimen ,Eindstand .'ll:oo.r-. ·:· .•· . 

1
. 1o'Bur;hóut .; ?� ·. d: R 

os
d • lopigJ,6'-l.,al� de Raa� m?cht winrien '.is· · · . i • ö. · · · ------ aa W-1. een fraaie overwinning" · · " " ''· 

' l-1 2-6 

1 
l 

• .. · · 
'!.J;j,�§J,g.��1!=·;1,i;}=g�=.l�=�J:g§§�=:i.lo! 
1 e ronde.. , 

Watergr-meer ;?· - Caissa ·1" 
A.s.c. 4: - de. Anistel 1 · · 
Weesp 1 - de Pion 3 
VVGA 3 - A,S.K.-Cinemat 

2t-7t 
6-4 . 
5-5 
6-4. 

2e ronde. 
ASK-Cinemat A.s.c. 4 
de Pion 3- Ams.tel 1 
Caissa 1 - VVGA 3 

.. , Vleesp 1 - Watergr.meer 

5-5 
.. 5-5 
.. 4t-5t 
3 7-3 

Caissä·1 mag dit'zeizoen niet riicpp�ren,wat betreft het reizen. 
En Weësp én De Amstel (Ui thoo:rnl ontvangen we thuis! 
Cai$8a 2 moet op 12 januari op retG naar Amstelveen,naar Zuker
to:rt.Deze vereniging speèli; :q.iet.-meer · in "Het dorstige Hert", 
maar.:in Café-Rest. '.'De Roemer ... "0Am.sterdamse weg 29.We willen pro
beren om voor deze zwar.e wed:.str.ijd'.'vervoer" op de kop te tikken, 
Caissa 3 moet op 27 maart; naar .Wee.i;ip 2..Maar dat is nog zover weg! ·- - . ' . ' 

.. " .. · 



J�g�!;!m��:gj,;gj,�� 
;and per 5 december. 

, de Graaf 60 - 541t 
�. Ferwerda 59 452 
5. van Steden 58 44 6 
f• van 't Riet 57 - 442 
)• de Vos A, 56 433t 
J, Eijgenbrood 55 396 
7. v,d,Maas 54 - 377t 
3, de Raad 53 - 352t 
j, Roosendaal 52 - 351t 
), Broersma 51 - 351 
1. Barendregt 50 - 342t 
2. Veer 49 - 333 
3. v,Hulst 48 - 330t 
4. Vonk 47 - 318t 
5, v,d.Veere 46 - 297 
6, v,Hove 45 - 279t 
7, v,Breevoort 44 - 256t 
8. v.d.Vos 43 2412 
9, Booyenga 42 241 
0, Serlijn 41 - 233t 
1, v.Oostveen 40 - 2312 
:2. de Vos H, 39 - 222t 
'3, Neidig 38 - 222 
'4, Alberts 37 - 210 
'5, Schensema 36 - 192t 
�6. Schipper 35 183 
?7. Flechsig 34 - 172t 
?8. ter Heege 33 - 171 
!9, de Jong 32 - 164f 
)0, Oosterbaan 31 - 157 
51. Heins 30 156f 
32. Dils 29 - 155 
53. v,Ollefen 28 - 153t 
34, Vledder 27 147t 
35, Vriezen 26 - 116 

.• Peters 25 92t 
//, den Hertog 24 - 902 

ilijzigingen zijn nog moge lijk voor: 
de Raad - afgebr,compet.partij 
Broorsma - afgebr.club-partij 
Veer - idem 
v. 't Riet- idem 
v. Steden - idem ' ( 2) 
v, d, lV!aas - idem 

Bij beslissingen uiterlijk maandag 
bellen! 
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Ui tslagen: 

Se ronde: 
v. 't Riet-Ferwerda 
de Graaf-Vonk 
Schipper-de Raad 
Broersma-v.Hulst 
Barendregt-v.Oostveen 
de Jong-Alberts 
v,Breevoort-de Vos H, 
ter Heege - v.d,Vos 
Dils-Heins 
den Hertog-Vledder 

9e ronde: 
de Vos A.-Eijgenbrood 
v .Hove- de Raad 
Alberts-Veer 
de Vos H.-v,d.Vos 
v,Breevoort-Schensema 
de Jong-Neidig 
Oosterbaan-v,Ollefen 
He ins-Vledder 
Vriezen-den Hertog 

10e ronde: 
de Graaf-Eijgenbrood 
Roosendaal-Broersma 
Barendregt-Booyehga 
van Hove-Vonk·· 
v.Breevoort-Serlijn 
Neidig-v.Oostveen 
Oosterbaan-Schensema 
Dils-Vledder 
den Hertog-Vriezen 

11e ronde: 
de Graaf-Ferwerda 
de Vos A-de Raad 
Barendregt-de Vos H, 
v .Brc:evoort-Alberts 
de Jong-v.d.Vos 
Schipper-Oosterbaan 
Vladder-Dils 
den Hertog-Vriezen 

0-1 
1-0 
0-1 
0-1 
1-0 
0-1 
t-t 
0-1 
t-t 
0-1 

t-t 
0-1 
0-1 
1-0 
1-0 
0-1 1 1 2-Z 
1-0 
1-0 

1-0 
1.. 1 
2""2 
1-0 
0-1 1.. 1 

t=î 
0-1 1 1 
2-2 
0-1 

1-0 
1-0 
1-0 
1-0 
0-1 
1-0 1 1 
2-2 
1-0 

( ! ) 

( ! ) 

( ! ) 

Bij beschouwing van de stand,ziet u, 
dat de 19 spelers van Caissa 1 weer 
bij de eerste 14 behoren, Indringers 
zijn: de Vos A ,Eijgenbrood, de Raad en 
v.d,Maas. en Veer! 
Ziet u ook de opmars van onze voor

zi tter?Hij behaalde uit de laatste 3 ronden 2t punt, Met v ,d, Vos levert 
hij de slag om het horloge! Peters moet 's avonds veel werken,kan daar
OLl weinig komen, Flechsig zien we de laatste tijd weinig.Naar verluid 
is hij verhuisd naar Amstelveen.Zijn adres weten we niet! 
Schensema is van slag. - De strijd is hevig. - De Graaf troont hoog bo
ven alles uit en • •  verdiend ;hij is in prachtvorm! BGraam een a:tnslag op zijn 

hoge positie! 

\ 


