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STARTKLAAR 

�?! Atleten trekken er na het startschot meteen fel tussenuit. In 
�}�· · séhakerij gaat dat wat rustiger.· Het eerste symptoom van een nieuwe "'L"''"''" 
;,; ·is de jaarvergadering. Verheugend feit • • • • • •  een vrij behoorlijk 
is·:· leden woonde: die jaarvergadering bij. Schokkende dingen waren er 
\;['./ aan de orde. De naar onze mening goed voorbereide vergadering met 
Pi'{/• · agenda van 14 punten vroeg zegge en schrljve 35 minuten. Om tien voor 
f'i:i> Viel de hamer. Ieder had zijn zegje gezegd 1 
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, . We hopen u ook dit seizoen wéer in onze clubkrant op de hoogte t(;l • 
houden van het wel en wee van Caissa, We rekenen op veel. "wel" enw(?:i;J"'. 
nig i•wee". · (f 

' • 

Aan het slot van deze inleiding •• • • •• we kunnen nog wel 
gebrUiken. Op dit moment hebben we 42 leden. Ons streefgetal is 
Een· eenvoudig som.'Iletje .vertelt u,dat u voor 8 leden te zorgen 
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De bondscompetitie 

In het blad van onze bond hebt u de 1nde1�ng: kunnen lezen van �e . 
dhrnrse teams, Caissa 1 speelt·'in de hoofdklaai;;Ei B"samen met de völgeïidé 
tientallen: 

· · 
., 

·· · · · · · 

Tarrasch l " 

Nieuwendarn 1 
Volewljdkers t 
Kromhout 1 

. . � 
Zul\:ertort: 1: 
Watergrà\J.fsmeer. :; 
Dè Pion 1 
Oaissa 1 

De voorste. 4 to·��ne, kennen we niet. Tegen hen spel�n we alle uitwed• 
si;rijden ; de laat13teY) koµnen we uit de HS-competitie. ?e waren daarin 
niet de zwaksten; Tarrasch speeli .in het lllax-Euwe--huisj!'teor de drie an• 
dere uitwedstrijden moeten we )Jet IJ over (of onderdoor)• NieJiwendarp.; .. . 

Volewijcl1:ers en Kromhout zijn clubs uit ,noord. Zukertort,.W ' meer en de Piön 
ontvangen we t)1ui!:1. · . , . · .. . Er staan dus 7. wedstrijden op het �rt)gramma; Vijf e:ttVa!l speë].:t; Ça�ssa 1 
op dinsdag, tegen Tarrasch op woensdag en. tegen �romhout öp vrjjdagl We, 
gaan m13,ar niet. profet:e'rGh en wachten rustig de eerste resultaten af• 
Hèt is 110<tr onze mening v;él zo., dat de hoofdkJ,,aa11e B ,waa:r;in Oaissa 1 . 

speelt,ioi;s minder sterk is d13,i1 de hoofdklasse A. Maar die meni!lg k�h 
verkce'rd zJjnl 

' 

]LQgramma : . woensdag 8 
Tarrasch 1 
dinsdag 2J3 
Cais13a 1 

oktober 
- Caissa 1 
oktober 
Wat.ergraafsmeer 3 • 

Caissa 2 gaat in· de 1e klasse A f,J)elen. Daarin spelen ook 8 teams, 
te. weten l 

Energ':i:.a 2 · 
Ons Huis/PKP 2 
Land4u'ilt/èolumbus-comb.2 
A�G.>T.' 1 

. 
' 

Weesp 2. 
Maccabi · 1 
Zukertort 2 
Oais§a 2· · 

Ook-hier weer , • •  van de voorste v'..er weten we 
oude b::!kran'den. Caièsa 2 sver�lt ook i:; wedl'Jtrijden 
de:r\lag. 

niets, dè anderen zijn 
op dinsdag en 2 ?P don-

P!'Osrammà: 
· � dinsdag. 21 oktober 

Caissa 2 - Euergia 2 

Over Caissa"3 het volgende: We 11cbben na het vorige seizoe11 .de 
bondswedstrijdleider gevraagd o.n Cai>sa 3 in de. 2e klasse te plaatsen.· 
Caissa 3 had O purttèri ver@l:ard,maarbehoefde niet te degraderen,omdat 
Philidor zich had.teruggetrokken, WJ hadden beter gedaan dit verzoek 
aan hot begin van hét 'nieuwe seizoe:1 nog eens. te herhalen . De w ,l. was 
dit verzoek vergeten en heeft Caissa·3·tóch in.de 1e klasse.R g\)plaatst. 
Hij zal bekijken; of er nog een 11ijzigi21g moge lijk is, 

E:r i8 •al wel een. wedstrijd. gep],anc: voor . Caissa 3 op vrljdag 24 oktober, 
maar 1 t i8 dus· de· \Traag of deze wed<;trijd doorgaat. 
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