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f;iti;î'/ ;· · .· . . "Dinsdag 14 oll:tober �· grote zaal Americai'riho.tel 
l;'.·i�:-'!��_,qli:á.akqond Groot Amsterdam" , ·. ij!'f.1-'<�; · De ómvang van dit artikel zcu 50 pagi;na's kunnen zijn •• • •• zovee� .. J,f;f 
k. '-èr gezegd< . Eh \'gezegd" is à.an noe een net woord! . •• . :_s,;:o . . .. Tv,:ee puntéri liggen ons zwaar op de rn.ag. Daar is allereerst de. :LP.+ • ,·/,;j:'•ta)-lersbepaling. Voorgesteld was door het bontlsbestuur de volgende red,"á,k..; . 
f\)•:"·'bie van. árt,.; 9 van l:let competitiereglement: .· . >, "'" 

lii'· ' 

De sp�lers mogen in elk hoger tiental invall�n"Indien eénL .•.. . �-}-�;-•.··_. ,' ' h
speler

t
v�or dte 3e mataltis ingevalle

1
n,wor�t 1;rlJ g

val
each1� te\ilil)� ... -- .. __ ._,· .. • ... . ; oren o" he )lQ.Qgs \!..;. iental, waar n hij is inge ·. �n'.o· .,;�-�.. .•"H ��;•! : is betrokken speler niet niee toegestaan voor e .en hoge;r 'tien,.- •;y 

�;::\{,�: . .  - tal 11i t te k_9men" 
. ·- - - · 

- ,.--,�-��'< 
i•;•i.•\:·:· SteJ,. dus,aat een speler uit ons 3e tiental b.v. 2x in het • 2e e:!i- · • �'r 1 x in het eerste inval'&;· h!j is nu 3 keer ingevallen en benàorl dan :tdry; . . .•

.. 

; 
__ 
,1_;/ gaissa ·J? V

d
oor_ het 2e ei;, 3e rm;:.G hij m.t' et mee

E
r spelen. Het bo:i:d�bestd�r w1:i:J.""" '

. ·· "e ·ee n ein maicen aan a.J..J.e:rlei miss anden. r was een vereniging,. ie .a. s-. , 
fb ·, l e tiental eon g-roep van ·10 " stror:annen" opgaf;hun 2e was eigenliJ"k 'hûn x . .. 
l/" eers:i;e tiental. 

. ..• . ··. •·•· · .· ... ·.·• .. ·. �fi'"'C. , · .· . Omdat tot n.u toe ist.::1110., è.ie )x was ingevallen tot het laagste t��t 
;";L�·;',Jraarin hi;j in7iel ,gereksn:'t ·IGT":'L s'·;·:i :.·:�e Caisoa voor het onderstreepte wç>�r,d. (' 
tét'•; hoogste te verve...71.gE<n ,dWJr ..:."-'tt:.ate .• ;-Tr;. veel vieren en vljven werd dat aal}... . . î1J'' genomen. ril.aar het ve'..�n z;c 'Ln de s':�"al.,,G" Aè .. s u nu dat artikel 9 nog eel'lf!:/ . 

f\\'c'.C d.oorleest,staat er,2.?.t ... . ]).e �11Y.fdJ._§.:r.: nooit r:i.�_voor een hoger tiental �()ll.; '!. 

��l� �����s�����· en KI��!� ��� ��·e
e ���:c�:C ���a�Ïe�a�n 

w�:t 
w;e �:_!s i�e�:� �����;; /'{ [{\ Çl�n in het: 1 e, dan :i.2 �i,'1. 3 1� j_ngevaLcen en behoort tot." .het d�rde tn; l!JB.fiE> 

il;d�.".' ; /}iej;...Jll.ft&l:_ i11.�L:[.s...,-')f 2Lf3.lli!,lenl ! ! Een zotte toesta:i:id! Met di_e we �11-0/:., < 1�;;!'.(._:sohap ste.Lden we ae vergadering voor de woorden: het is .betrokken SIJelef'•·• �f�:'"':
.
!,l.;Let 1".lee'.:" toe�§J.ê:an voor een hoger tiental ui

.
t te 

_
komen • • ••• te schrall�'?11� 

�;��-" . 

. 
Toen kregen we d'e poppen 'aan het danse�. Het bondsbestuur Vti�.i��;;,�f· if 

;_n'cet voor •• •• : .de misstanden werden zo niet uit de weg geruimd.•• •• O:ff .JA;�;; .. \ . •  

i1g"O,o]:'dvoe:t!'ders van de grote clubs al betoogQ.en,dat handhaving van Q.i"l;·s�;gy;:;;'• 
.-êiibsurd was"· • •• •alle bêzwaren werde

.
n weggewui:fd. Vooral · woordvoerd$:t'EI Y'�'ifö è2 

''>.t.1ms ·me" é. n o wee en . ie geen -een !!' •·•·· • 

" .�;:;,,. , .. ..... . · .· 

.· 

· '�-r .·_ · 

.
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... :;;·;�·i :. r��t.�!11�2ltf�Ê� 





��l;1:'.'.�2_g�ETI'.è�E! 0)1,kxl J - C j 
§_okt. 196� 

I3tü1rs 
van Eijk 
Wijntjes 
B (:fbe 18jjlr 
'!.s Ruijter 
1'-I1-_;este1" 
Voc"l 
K::ierts 
Stroo 
Tuinstra 

1 1 2-Z 
0�1 
0.::..1 
0-1 
t-t 
0-:-1 
1 -0 
0-1 
1 1 

2-Z 1 1 
2:2 

3-7 

Vlasbloem 
v.d.Spek 
v. 1t Riet 
de Beus 
Couperus 
cle Vos 
v.d.Vos 

."Ferwerda 
Hold0rp 
Eijgenbrood 

Een z�e�� ç�:=c;de sta:t van Caiss� 1. 
De: onit;c ,cno· r'1et niets naar huis 
,:;in:; was v.d. Vos. De borden2-3-4 
spreJrnn diJ.id·-,lijkë taal�·.•. · 
Tarras.0:1cb.8.ette ons in zijn clubblad 
hartelijk· 1·ïe'1kon, r1aar we kregGn toch 
evcm .. ;oc.:c vcec uit · (Jle· pan,oCTdat we 
z ·� n c':: e r e n i g bericht wegge-
h l•:V("l.1- y�,rsn van hun Vier Verenigin-

-3-

� _ _-:�:·nt � i..":;l"'l1ce:i. We •.-reten, dat ()nze pen
nin:·�Jcc, st·::r '..loer TARRASCH is benaderd'· :.,+-·cp·�."".",s�11 ···e·e ·�·edeelc1 w�rd dat hlJ .. 
. __ :: .. 

-' ._.,:,_,_ _,_ (.:,. \.._,__ ---- Q ' 1. v ' ''8 "�-�---�-:i·. · .. •·i'•1·• ZO•U b''Spreken Op de -..l v __ '- -11..L._, -· «·, "- ::=, ç _ 

<:!lub. ·· 'l'ar:�asch schijnt nu niet terug- \ 
�:c,bcld tG hcibbnn en !'laar op onze 

'·'.'··.::st ;;"crclrnnJ te hebben. We dachten 
!lu,c1e":t 1·ro :;_;:111 deze gang van zaken 
·· · -'"- scJml:' hadden. 't Is onze ge-

, .. ;.,- nte rüct onbeleefd te ziJn,mannen 
vr�:n Tar:cc�s ch ! 
',JG ·c:a'm -;;oruo_:; naar Caissa 1. We hopen 
28.t het ni0t alleen bij een g·::iede 
•0t ,�rt b lij:ft, Op 2 8 okt. k:int W 'i:Je er 3 
t<. c;ast. Oy 29 oktobl1r weten we ueer. 

2�� lclc-.sso D 
9 cktcbórT969 
ÏfüS/SVll 2 - CAISSA 3. 
P.SJ.falcwi tch 1-0 
SGilbercr'r 0-1 
v , VliJrîeD . 1 -0 
v J1 .Meij t-t 
v. Stavcncn 1 -0 
"'u I'faü�c 1 -0 
v .Z:::est +-t Plukker t--, 
Floischacl-::er 1 -0 
·".Dalen ! ! 1-0 

n • �; • 

Eijgenbro::>d j r. 
Lagendijk 
Eijgen b re '.lé1 
de J"Jng 
t0r Heece 
Schipper 
Meijer 
v.Ollefen 
den Hertog 

Caissa 3 moest t::>t in de diepste 
diepte tasten om ui teinc1eliJk toch 
maar 9 man op de been te brengen. 
Een nare zaak. Van Koning hebben we 
helaas heleCTaal niets gehoord en 
niets gezien. De w.l.,die proefde, 
dat het ois ging,moest zelf ook nog 
1:ieespelen,nadat er al' oen + uur van 
zijn tijèt verorberd was. 
De enige "volle-ponder" was de man 
aan bord 2. Lagendijk stond fantas
tisch,=ar wikkelde ceheel verkeerd 
af! Schipper stond een stuk voor, 
v:ind dat sneu en gaf het E!aar weer 
terug! Van ter Heege hadden we,na 
zijn goede start in de clubcompeti
tic ,meer verwacht. Van de staart 
hebben we weinig of niets gezien. 
We hebben bij DOS/SVB Gen prettige 
schaakavond gehad en dat is uitein
delijk het belangrijkste. 

1e klasse A 
21 okt. 1969 
Caissa 2 - Energia 2 

"Ql0li!. lh�lst t-t 
Sewrajsingh 1-0 
Couperus 1-0 
Eijgenbrood 1 -0 
van Steden 0-1 
Peters 1 -0 
Broersma 1 -0 
Frensdorf 0-1 
Barendregt 1-0 
ter Heege 1-0 

7t-2t 

Dolman 
v,d.Linden 
Vogel poel 
Ki burg 
Raars ma 
Zwart 
v-.a·.Burg 
v.d.Berg 
Dommershuizen 
Couton 

't Eerste optreden van Caissa 2 
was goed. 't Vreemde was,dat we 
aanvankelijk op een grote overwin
ning rekenden,o�c10 uur bedenkelijk 
keken om tenslotte om 11 uur op 't 
uitslage:nbord toch een ruime voorc/,� 
sprong te zien. Frensdorf was de 
meest onthutste speler;in een voor · hem gewonnen stand was even niet 
opletten tenslotte dodelijk.We zul
len maar denken:· Badhoevendorpse 

. v2rhuisperikelen. 
Ter Heege speelde deceli.jk, Peters 

' begint ook weer in vorm te komen. 
Barendregt,op de club van slag, 
zette zijn tegenstander keurig mat! 



� SGA-cup 
20 J)ktoher 1969 
ä.X:::-fäslrnr - Caissa 

Blaauw 0-1 Vlasbloem 
Zabel 0-1 Vo 't Riet 
vod.Water -!_--}de Beus 
Verwe�j --l=Q_!,d.Spek 

1t-2t 
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De eerste hindernis is genomen, De 
ter;enstander dr. Lasker is een club 

. uit de overgangsklasse. Vlasbloem 
en van 't lUot deden het priJIJa, Jan 
.v .d.oSpok kon z'n draai niet v�.nden. 
De 3e club in dit milieu is de ver-

·- · ·oni'ginr "Hl�T PROBTiEEM". Die .:mtmoeten 
.we thu:Ls o.p 16 december, We dachten 
dat HET PROBLEEM geen probleem zal 
zijn" I·fuar. IJ • •  "' je kunt n.:Joit 1·reten! 
Opgepast dus! 

Hoofdklasse B 
28 okt::ibor'19"69 
Caissa 1 :.. Watergraafsmeer 3 

Vlasblocn 
"'"� d!J Spelc 
do Beus 
V::mk 
C�C lf--)S' 
,, 't Riet 

.1..J, Jonkman 2 2 
1-0 Eijk 
1-0 Diks 

. t·-t v . Gemeren 

.t-t Geerts 

.0·-1 Janse 
S0wrajsinc;h t-t Wolfers 
}.i\31'"v1c--:;rda 
1,-r o8teden 
v , d .Vcs 

1-0 Ifonnedy 
1-0 Do0laard 
-11-t Dijkman 

-------.-
6J.._3.i . 2 2 

)'1Ioesterl.ijk,deze zes;o! Vóór deze wsd-· 
strijd was ik sr niet erg gerust op. 
Toen tea•·üeider W 0lfers de nar.mn van 
z ijn spelers op tafel depornJerde ' werd 
de :mrust iets hevii:;er. Maar zie , 

Vonk had bij het voorui tspele11 voor 
ee_n �-·-t. bo;;i11 gczorsd"Daar kvra1:ien re
;nisos bij van Vlasbloen (tec;en een 
sterke J.)nkr:an !),van de Vos, van Sew 
r9.jsintjh on van v.o d oVos • .  De stand W>;s 
toen 22-2-&, Van Steden wilde de remi
seseri:; ck )rbreke:ri. en won;Ferwerda 
V')lgdG ·zijn voorbeeld en de stand was 
h>:lpYol, 'J'.oen v.d.Spek zijn tegenstan

der tJt capituleren dwong was de zege 
ViS ! ( 5.J..-2-J,) Do Beus propte er not; een 

punt bij\ 6t·-2t) Van 't Riet zwoegde 

en zweette ,maar 2 verbonden vrij
pionnen van zwart waren té sterk. 
Het was een wijs hosl uit op to ge
ven, Eindstand 6t-3t. 

• 

We herhalen het bec;inwoord.Meester
lijk ! W 'meer 3 is al tijd eon sterke 
teeonstander geweest . Do laatste 
ontmooting,u herinnert zich dat 
n.1g, was de 5·-5 die Caissa met 8 man 
bevocht 0p een superieur W'meer. 
Onze tegenstanders waren prettige 
lieden. 

o ·-"-.-.-"-" 

�-�-\is},>].g·m 1 e rende Hoofdklasse:. 

W 'r'leer 3 - Volewijc1j:er8' t 
Zukortort 1 ··� I:1·o'Jhou:�. 1 
Nieuwendan 1 -· de Pion 1 
Tarrasch 1 - Caissa 1 

1e ronde 2o kl. A. 

A,G.T, 1 - Weesp 2 4-·6 
Caissa 2 - Energia 2 7t-2t 
Maccabi 1 - Ons Huis 2 6-4 
Landlust 2 - Zukertort2 4-6 

1e ronde 3e kl. D ' 

?t-2t 6-4 
st-1t 

DOS/SVB'· .2 - Caissa 3 
de Pion 3 - Zukert, 3 
Kromhout 2 - Oostent.2 
Nieuwend o 3 - Probleem 3 ? 

��gg�§�Q§=XggE��g�g�ggE 
dinsdag 18 nov. 

Caissa 3 - do Pion 3 

dinsdag 18 noyember 
Nieuwendam 1 " Caissa 1 

ê.insdag 25. nove:� 
Weesp 2 - Caissa 2 

PP."GRAJVIJ'IIA VOOR DJ:i)CEMBER ======================= 
DINSDAG \' DECEJVlf:lER -- - . 

Caissa 1 -', de Pion 1 
dinsdag 16 decp. 

Caissa 2 ·- Ons Huis 2 
SJ.insda.,z 23 decbe;!'.'. 

Nieuwendam 3 - Caissa 3 
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Er zijn :rp de gedelegeerdenvergadering 
enkele 1'osl1üten :cenornen,die van be
�anc ·�jjn t-:: ontl1ouden. · 

Over l+et ;jd1,falle:q hebben . we VeeJ, 
söhrevet1 in on$ lfoofda:tJtikel. ;De 
sek\re11tiefl vocir d� g:rotere. óiu'bs 

ge-. 
óoni,f
zljni . ' : 

Elk3 inv,üler, d'Le we moeten op" 
st0lle•1, b'erokketrh de ciub veel 

. nadeel. Ontkomen kunnen we er ·niet 
2.an·, o�Jcl8.t Gr al tijd ·w,el eens iem,and 
ziek ic. Beperk lll.v.p. het opstel
len vJ.n e;;ri invaller door te lrniCJ.en; 
:;igenlijk is dit verzoek een slag 

... ïn de lucht,warit we hebben over 't 
opk:>11'en niet te klat"en, 
Iedor•a:on weet nu,hoe de zaken er 
voor staan! · 

Eel') tüecde beslutt is het aartnenen 
'1an het voorstel�De Pion. Het bopds"
bestuur kilde in 3 a 4 jaaI' kernen 
-'.>qt. de pyramidale opbouw van de Ciól!l"" 
)Gtitie1 De P:l,on zei l "'t Kan v:tug,._ 

1er,als we op de hoofdklassers na 
alle tGaL•s op paier degraderen,Over
:·crn.Jl.�.classers worden 1 e klassers, 
''è kla ssers worden 2e kl. en 2.e kl. 
WGrdt 3e klas. Er is dus geen over
:.·an,�sklasso. Aan het eind van het s 
oeizoen W)rdt er allGen vanuit de 
h'.'ofd"-:lassG gedec,;-radeerd en verder 
is er alleen promotie. In één jaar 
is de zaak dan rond! 
Eet b·)ncJ.sb.estuur 5ing akkoorrq en de 
vergàclorin:c'. ook• De afde ling van 
<Ja.:j:ssa 2 h8ot nu 2e klas en die van 
daissd 3 heet 3e' klaiH Vooral ons 
tweede' ,;Jet vari moef af 82,ll op pi'07 
cotie aansturen• 

· · 

In de binnenstad zie je veel gelegon
heden r.1ut ceen al of niet gegalonneer
d.cc portier voer de deur. Binnenkort 
komen er zo'n 50 portiers bij. Zij 
worden ce posteerd bij de deur en fun
�:cren als 11i ts;nijter • • • . • • •  van de 
schaakclubs. Ret bondsbestuur setlde 
namelijk voor dat omstanders,die op
DGrkinccn maken over een aan de t,-ang 

zijnde partij onverwijld door de wed
strijdleider uit het wodstrijdlo
kaa1 verwijderd moeten worden. 
Do vorgadering vond dat wat kras; 
:immers zo'n port:l,c;r we rkt 9ok 
niet voor niets•. Besl<)ton werd 
hot woor<'l"onve�ld"er u:l.t te ha;;;. 
len en het wobrd'·mooten"door 
it künnen •i • 

· · · · 

De zaak is nu wel moeilijker gewor
den. Als een speler van de tegen
partij zo'n opmerking maakt w.enk· 
je de protier Gn hij lib-t bui ten . 

Zijn klGk loopt· door en hij over
schrijdt de tijd. Maakt eGn speler 
van d0 eit;en club oen opmerking 
dan \'iordt· hot werkwoord "kunnen" 
gehanteerd en jo laat hem binnen 
blljven 1 WE! wijzen rnaa:r op deze 
-\;heoretische moge3lij'kheiq ! 

Tonslotte •• , ••• ao pokerwedstr�aen 
worden gespeeld voor do SGA�cup1 
die beschikbaar werd_ ,;esteJ,d doo;r 
het GemeentehE1$:tuµr van Amsterdam! 

Een oudje 
Keizer Napoleon hield van schaken 
en van vrouwen. Paarden waren in 
z�n partijen veel.gohantGerde 
stukken. In het jaar van,z�n kro
ning (1804) speelde hij oen part� 
tegen gravin Claire de: Remuset. 
H� speelde aldus! . 
wit!C')r.Jtesse de Rosumet 
zwart: Napoleo11 
1• e4 
2;; d3 
3� f4 
4�·. fxe5 
5·. Pc3 
6. d4 
?·. g3 
s·. Ph3 
9·. Ke2 

10·. Kd3 
11 ·• Kxd4 
12. Kxc5 
13. Kd5 

Pc6 
Pf6 
e5 
Pxe5 
Pg4 
Dh4+ 
Df6 
Pf3+ 
Pxd4+ 
Pxe5+ 
Lc5+ 
Dh6+ 
Dd6 mat 
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. � .. o :J'. 'i. d . •  T1i21.d en 
F:'..oter 13asts-�raat 30 
J.Eefting(cen oude bekende) 
1-r�'ötE)austraat 3,6 
jJH01Q.ein 
�e �airossostraat 86 
,).C.Bakkor 
v .:rCinsbor,:;.ms�raat 19. 

Alion heel hartelijk welkom! 

Aantal leden. per heden:· 45 
.-. 

�,· 

Alle spelors , die min of lllj3er.hebben 
;·megohclpen aan hot werven van 
n;l.ouw0 lodon,,,, t h ee1 voel dank! 

!p naa;t ons J3t1'eeî�etal: 50 
. � . 

. \. -. 

Het be st11ur heeft met algemene stem-+ 
rt"m l1:osl'.)tcon a.e he·ren de Graaf en 
]" ·nstra,'1.i'' beic1e een c :mtributie.-. 
ac11to1°stanc1 van een jaar h ebben, te 

-., .. JJ'.'ichtcm,dat. zij voc;r 1 november be-
. ·;aiJ.lc\ �;c.uten hebben , \Vlochten zij in 

gebrc-.ik;o lJlJjyen,dàn zal een schorsing 
'r . .ol:;e:i:. _;P:ublicat·io 'tran deze schor
s�n� "Pl cc,scl).ieden in l'let KN'SB-blad, 

·do. B:aml'_(S,G,A,_-orcaan) e n  in cns 
�f18.anclb.ló.c1. � 
Het bestuur· h·/;pt dat het niet te», 
schors in:; zç; 1 k:>men, 

it ii- ., 
I !' 
_
!· 

De pccnrpei;i tie t()ider heeft kunnen V'll7 
d')en s.an ons verz•1ek 'jffi Caissa 3 een 
afdelinc_; laf;<Jr. te laten spelen. 

· . '�-. 

Het bestuur vraagt tenslotte alle 
leden: t)r.rnt iJ_ uitg0speeld,berg dan 
z·3lf m1 ctukken,bord en klok weg. 
Op de dé• '.JC:' staat een nummer en alle stul-::::1::::,:..:n z_LJrt van onderen gc nump1erd . 
I,et u er even ··p, dat er geen yerkeer
do stukken in een doos komen? 

CAISSA 
========== 

V·yxr; hen,die dit niet weten,wil
len we iets vertellen' van de ge
schiedenis van Caissa • 

.. Zij. is cmtstaan uit eon fusie van 
.de verenigingen "Amsterdam-zuid" 

. _ en ".de Vondelbrug", Op dit moment 
is er van de leden van' de Vondel
brug niemand inçer ovo:r.'4 De laatste w�s_ .• ''nze., v

.
o'?rzitter van __ nfeo_voo;rt 1 

die., enk:o11J Jartpii g'3lede1� 
. s over

leden •. Van'1Atnstoré!am-zuid' zljn er 
no;;; 1 0. '.lver, t.e we ten: Barendregt, 
Booyc-mga,Bro'ersma,Ejjgenbrood, de 
Graaf,den Hertog,de· Jong,Neidig, 
Serlijn en van Hulst, Do fusie kwam 
in 1951 tc>t stand en gins toen 
Caissa heten. Onze· vereniging is 
�u dus 18 jaar oud, 

Op e nkele magere jaren na hoeft 
Caissa 0f met '3 0f met 4 tiental"' 
le:n aan de competitie c).ee'.J,genomen • 

�:è.ê.:li=]J •• ' •• 

dat de gemiddelda leeftijd van 
Caissa 1. precies 32 jaar is. 
Vlasbloem en van , 1 t .Rie;t, die niet 
moor piepj:mg zijn brengon het ge
middelde van de overigo acht ( 26 1) 
op 32 . ••••• "o . 

dat bovenstaand betoog geen aanloor· 
je is om ze er uit te wippen;ze 
m0gen echt nog we],. wat blijven ••• • � 

dat nu meer.dan de ):i.olft van onze 
J,.edep 11t t j o.qgoron '!fari :ro�q !'!-�". 
dertig en daaronder bestaat?',·" � ! 
dat we nog steeds als afgesproken 
lat0n gelden , dat we zoveel mogelijk 
per kwartaal betalen; de penning
meester h()cft e0n· vor·,rkeur voor 
gireren (C 2882) •• • ••••••• 

dat all0 .11:1-:ikls:en weer eens gecon
troleerd zijn;de klokk:en , die defect 
zijn, zijn -duidelijk gemerkt! 



� �1�1::�g!J���;!,��� 
stand na do 8e ronde 
g��E���-2E-�ê-2f!22�! 

1 . Vlas l:J 1 oen 70-531 
r) v.d.Spek 69-467t .-:__ 0 

3. do Tiuus 68-466 
4 • T�ij5cnbrood jr. 67-429 
5, dé< Yos 66-417 
6. Sewrajsingh 65-382t 
7. v-) '-G Riet 64-363 
8. Ccupu1--uo 63-357t 
9. F-:-�r.,rerCia 62-• • •  

10, van Hulst 61- . •• 

11 • Pe tc, rs 60-325 
12. v.Studon 59-318 

( )  '13. Vonk 58-294t 
14u Held:irp 57-286 
15. B.roors;;la 56-268 
16. tor IIeo[;G 55-267t 
17. Neitlig 54-253 
18. v.cl.Vos 53-250t 
1 9. Serlijn 52-247 
20 .• Konincc; 51- ... 

21 • Ejjg0nbro.:;d 50-240 
22, Lag.Jndij k 49-239 
23. van Dijk 48-213t 
24. Swa.rt 47-210 
25. do <îonc; 46-204 
26. v.Ollafen 45-203 
27. Frcmsdorf 44-197t 
28. Zegorius 43-191t 
29. Schipper 42-190 
30. Zoven 41-185 

31 • Alborts 4-0-181 ) 32. Barcmc1regt 39-180 
33. Eef ting 38-163 
34. Moijur 37-156t 
35. Klein 36-155 
36. v.d. Linden 35-142 
37. van Voon 34-137 
38. Grootveld 33-137 
39. den Hertog 32-133 
40. Bakker 31-110 

Niet in,:sodeeld : 
BDoyenga 
v.Oostveen 
Al ons 
de Graaf 
no ons tra 

-7-
Ons co1irraontaar 
=======f�======= 

Vlasbloem • • •• ongenaakbaar! Daar moet 
wat aan gedaan worden mannen·! De ccm
peti tie moet spannend blijven.Tussen 
no, 1 en 8 is al oen verschil van 
180 punten. Nog nooit vertoond! In
dringe rs in de ze 1 o g-roep Eijgenbrood jr 
die hot goed doet (Die lossen van pa
pa werpen tenminste vrucht af'! ) en 
Sewrajsingh, We dachten,dat deze 
vriend ho0g zal eindigen! 
In cr0ep 2 zien we Vonk,die door z'n 
nieuwe werkkring nogal eens verstek 
moet laten gaan.Hij zit· te laag, In
dringers zijn: Br�ersma.tor Heege en 
Serlijn. Vooral ter Heoge en Broersma 
doen het goed, Van dol:' Vos zit oak te 
laag;komt--wel in orde. 
In de 3e groep van Dijk,dic docr z'n 
studie wat moeilijk zit,maar ook dat 
kcmt wel weer gaed.· Swart en Frens
dorf zitten te laag. Swart hebben we 
nog niet gezien,want hlj hoef't een 
avondbaan. Frensdorf' hooft of had 'n 
verhuizing naar Badhoevedorp aan zijn 
ho:ifd. De Jrmg en Zegorius zijn klim
!'lers. Vooral John Zogerius kout er 
lekker in. 
Wat in de onderste gelederen to zeg
gen van onze vriend Barondrogt. Hij 
was van slag af,maar in do laatste 
brmdswedstrijd kwam. de oude vorm weer 
Ol'l de hook kijken, Alborts speelt te 
wisselvallig , van Voon is pas één keGr 
gewo cst,maar is nu oen"goslaagd"man. 
Van harte gef'elicitoerd! Nu in novem
bor hot huwelij ksf'e est on dan schaakt 
hij , gedragen d-·),Jr Gen beminnelijke gade. 
dat de stukken er af' vliegen. Ook 
Gr o 'ltvo ld l'lOe t nog oven verzuimen, is 
met zijn laatste exar:Jens bezig, 

Do :-pkonst kan iots boter worden. We 
k'rn1on dit seizoen maar slecht op vol
le tseren.Eén van de pijlers van eon 
vereniging is een bruisend clubleven, 
K0m • • • •  bruis mee.! 


