
W.Eijg e nbr ood 
Pythagorasstraat 51 hs-tel, 57178 
secr/pe_nn, L , C,Serlljn · · · . 
2e v,do'Hêlststraat 38 hs. 
Gem.giro C 2 8 8 2 t.n.v, S,V,CAISSA 
maandblad no, 160 ... april 1970 -_ _  , 

Het. eind.e · van het seizoen nadert =:::;::=;=====---=========�==========: 
.. .Konden we in het vorig nummer meld.en,dat Caissa 1 c:ie boh�S.&'.W 

.tit:l,e had. beëindigd,nu zijn ook Caissa 2 en � aan het eind van .a.�. 
::J..oo:r;>,• U leest elders ,dat het. einde vo o r Caissa 2 leuk '1as ,doo:V .. �eL,,.,.,, 
ifalen van Macoabi .1 in haar laatste wedstrijd tegen Weesp 2,· .•.. ... · . ·•· . . ·.;.:::: 
\ J (l9k de clubc o mpeti tie nadert haar einde. Op· 28 april wof-dt; •. ��·(:h:;��; 
).a;atste ronde gespE;ield, Op het moment,waarop·-we deze regels i;iphl'l,j�;\; .. ··; Vleh..�1,s d(l kampio"n nog n1"t bekend, De kansen van Vlasbloem irttáà,�r/' <·•"•h····o· ··o·· ··g··: g·· en' o· · ·teerd· ' · · · · · · . · : . -;·t: y· . ' �?,�·-:·-,�-- --�_-:: __ -_ _ _ \ __ · --- -_- --- • • - - -.-- • - : - . .  - -·- _· ,.::_-(':'�'.o�•-'.,' :;;'f:!:i.{ Var1 H;ulst heeft de operatie goed doorstaan. Als alles vqlét�P�; · 

'.!/ ig(lf).e�ingf'lsche!Ila verloopt mag hij na 15 april wat lichte werkzaamf:i<;i, 
::;.::gè.8.11 ve:r::ricl:J,ten.: . 

. . 
. . · . .  ·· .. ··.· ,··.· .. ·· .. 

····-·- · l'.f;,.:�>.• 0p ·,donder.dag 19 maart werd een gedelegeerdenvergadering gehq . 
./r.•,1n, l\i'as •. �:Jj de aanvang bleek , dat het quorum niet aanwezig was1ioda. 

'.7)'1f;/ggè,:tiibesluiten genomen kunnen worden, Elders komen we op ·d(lz€l verg 
)2�··���hg,terug� . · . · · . • · 

'
,

·; 
::t-•· 

·• jft.•:'4 .. 'iJoor d.e zomermaanden hebben we weer enkele plannen gemaakto•, :E#.•i:>;t;••· l.to!il11. weer een zomercompetitie ,we moeten weer gaan denken aan.da:t?;ê�:,{,�:.f 
,ygpr ons qlubsnelschaakkampioenschap.We hopeh,dat kampio<Jn vd_.$pe�Jl(\?{ 
!4JJ11 tJtel komt verdedigen. Ook vindt u in dit nummer el1k:eie da� j"'.'.J["�};;;" 

;.-Wä,arop ons clublokaal wegens feestdagen of vakantiedagen gesloteri:.'!-/i'? 
J?espa.ar uzelf een vergeefse reis 1 . . · · · . · .

. · · · •. . jh�'.'' ... ... • .. ·. O):ls ledenbestançl blijft op hetzelfde peil. Toch zijn we dit s�.��tl�f&. 
:,;;:iat achter gebleven bij onze prognoses, We had.den g ehoopt , dat WE) �ê�ît'iJ,; 

r·;hd······
.
ee•nt .eind van het seizoen,op ongeveer 50 leden zouden staan, O:ritei#:��! 

zijn we :riiet, maar • • • •  � , , • � � ' ;·���\f;{J, ' · Na al dit gekeuvel beginnen we met onze gewone rubrieken. f3*ll''i�;'.,,'W.�' 
.••. Óp de hoogte van he1; w�l en wee van de club, Doe niet als ee:(l. �êlfM·'" •. :\iriênd t.}I.- ,die 3. maanden achter is met het lezen vi\h zijn clul:lbiaQI• � - ---., .-.--,: _ .:g�11(--,,, _,"[ 
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· Cnissa 2 - Zukertort 2 
J<Jijgrmbrooc1 jr t-t Franso 
Sewrajsingh 1-0 Meijer 
Couperus 0-1 Seelemann 
Barendregt 1 -0 v .Buuren 
Frensdorf t-t Stolwijk 
van Dijk T-t Verlaan 
Meijer -1-7 v.d.Meulen 
de Vries 2-2 Lucassen 
Lagendijk 1-0 Lambeck 
Broersma _±:±..:..v .Berkel 

6-4 
Het begon met 5 remises aan de bor
den 5,6,7,8,10. (2t-2t) Barendregt, 
wat is die kerel op dreef !!!,maak
te er 3t-3t van en Sewrajsingh volg
le zijn voorboeld (4t-2t) Jan Lagen
dijk stelde de overwinning veilig 
(5t-2t) Couperus deed het minder 
goed en kapituleerde (5t-3t) Op bord 
no. : 1 stonden nog vele stukken in 
slagorde;omdat de wedstrijd toch al 
beslist was,werd de ·partij remise ge
geven,wat vermoedelijk ook de uitslag 
c:eweest zou zijn. ( 6-4). 

Tijdenc'l de wedstrijd zal niemand in 
zijn achtGrhoofd gedacht hebben i;i.an 
e9n toch nog mo;;elijk kampioenschap. 
. ccáb'i stond één competitiepunt 
voor en speelde zijn laatste wedstrijd 
tegen Weesp f21dat nog geen grote din
gen had laten zien, Toen 's nachts 
te�en half l�n de telefoon ging,deel
de de voorzitter van Weesp mij mede, 
dat de stand in de wedstrijd Weesp 2 

Maccabi 1 maar even 5;...2 ·was. Dat 
betekent,dat Caissa 2 zeker gelijk 
eindigt met Maacabi .1 of zelfs kam
pioen wordt,als Weesp nog een half 
puntje weet binnen te halen! Een 
onverwacht geschenk! Omdat Weesp 
voorlopig niet spelen kan i.v.m. 't 
snelschaaktoornooi,zal het eindre
sultaat· nog wel even op zich laten 
wachten. 

Al l'iet al een leuk besluit van 
de -competitie voor Caissa 2. 
21 april 1970 
Caissa 3 - Kromhout 2 
Toch noc; wol een belangrijke wedstrijd 
deze allerlaatste bondswedstrijd.Bij 
winst kon ook Caissa 3 nog promove'.l!: 
ren. De strijd ging vrij gelijk op,zelfs 

tot 4-4 toe,maar in de eindsprint 
was Kromhout toch nog even sneller. 
Serlijn 1-0 Eurelli 
Broersma 1-0 Hoekstra 
Aloerts 0-1 Costa 
Meijer . t-t Hensen 
Eefting 0-1 Hendrix 
ter Heege t-t Herl� 
Schipper . 1-0 .de Jong 
Zeven t-t Colenbrander 
Oudmaijer 0-1 llb!:xi� Urban 
de Jong 0�1 Frehn 

4t-5t 
Serlijn was om 9 uur klaar en open
de de score (1-0) Onze remiseko
ning Meijer speelde remise ( 1 t-t) , 
maar Oudmaijer maakte de stand ge
lijk ( 2-2) Zeven remise ( 2t-2t) 
Broersma won,Eeftin� verloor en 
de stand was (3t-3tJ Ter Heege 
moest met eeuwig schaak genoegen 
nemen,hoewel hij een duidelijke 
winststelling had. (4-4) 
De Jong en Alberts legden ook het 
moede hoofd in de schoot. Eind
stand 4t-5t en dus· geen promotie. 

.-.-.- . 
�g��gg��m�����1��gg� 
Nieuw lid: W .Grünbauer 

(weer op het oude nest terug-
gekeerd) _ 

Onze felicitaties aan Eijgen
brood jr. en Grootveld,clie bei":" 
de bruidegom waren; ook aan 
van Zadel,die zich verloofde. 
Mannen,leert uw vrouwen/meisje 
het edele schaakspel,dan wor
den wij 3 damesleden rijker! 

Er wordt � geschaakt op 5 mei 
en op alle dinsdagen in juli,we
gens vakantie van dhr. Tishauser. 
Noteren s.v.p. en niet voor niets 
komen! 
Laatste nieuws!!!! ==============--=== 

Van Hulst belde gisteravond - is 
na zijn zware operatie naar Mallorca 
geweest - begint weer op krachten 
te komen en krijgt weer zin in wer
k@n @n ••••• sohakenl Dan gaat het� 
goed. Gefeliciteerd met dit herstel! 
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Een geinige partlj 

Caro Kann in oen variant va n Aljechin. Wit kende er de eerste tien zetten 
van. Wit: Barom1regt(Caissa) - ·zwart: Hemelraad (Máqcab

.
i -)ud Caissa) 

1. e4 - 06 2. P:r3··- d5 3, Po) - dxe4 4.Pxe4 - Lf5 · 5. Pg3 - Lg6 
6. h4 - h6 . 7. Pe5 ·:.. Lh7 8. Dh5 - g6 9, Lo4 -e6 10·• De2 
'�r dreigt nu Pxf7 m&t mat in 2 zetten; vandaar 
1 o • • • •  " - De 7 11 • Q.,.o Pd 7 J 2 • d�, - Pxe 5 

. ' . 
1 3 Dxe 5 · - P:f 6 

de twee laatste zetten' zijn beiderzijds niet de beste ;na 1 '3,,, • •• , ,D:f6 had 
wit moeten afdruipen.:. 
1 4, Po4 - LtY,7 
Interessant waR geweeRt i,p.v, Lg7 het nomen van het paard op e4;indien wit 
dan de toren op h8 genomen had,is do dame·na f6' ihgesloten; wit spoelt dan 
echter To1 en zwart is volslagen machteloos. 
1 5 .  Lxh6 - Ph5 
In d0 coli.sterna tie de verkeerde zot, Zeer gevaarlijk voor wit zou zijn ge,;. 
weest Pg4- met dubbele· aanval op de dame én (na Dxh4) matdrei&;ing. Het zou 
no vraag zijn geweest of wit in de helrnenlretel de juiste weg had gevonden:· 
15 • • •  ",Pg4 16. Dxg7 - Dxh4 en wat nu? Wegens.het mat op h2 kan wit zich 
niet permitteren de toren op.h8 met schaak te nemen: 17. Dxh8 - Kd7 (na
tuurlijk niet Ke7)�dameverlies.Ook fout is hethvoor de hand liggende 17.Lf4 
- I,gS! on he.t spel ··is üit voor wit. De enig juiste zet is Pf6+ of d6+ ; 
na 1.7. PdEi+ b,v, Kd7 öf Ke7 18, Dxf7+ - Kd6 19. Lf4 mat (ook als de 
ko11ing ne.ar de bovenste lijn gaat loopt hij mat) 
Hu volgt natuurlijk: r6 'Lxg7 - Pxr;7 17; Dx;;;7 - 0-0-0 18�P,c;5 - Thf8 

Wit had de ander'é toren verwacht: de loper op h7 stond niet aangevallen, 
0'11dat zwart hot stuk :lil]!! met Tg8 (naast die op h8) weer te:r;"Ub"'Wint« Maar . 
zwart lokt .eon open h lijn uit om op zijn beurt; met mat te dreicen: .. : ,.,. 
19. Lxe6+ - Kb8 20, Pxh7 - Th8 21. Pr;5 '- Txg4 22. De5+ - Kä8 
23. Lh/ - Jlf8 24, Pf3 - Th� 25, Df4 - f6 26 •. T:fet - G2_ îi"f?2'!; De:? - Dh..§. {nu dreigt g4 28, Te7 - Tb8 (nog dreigt g4) 
29·. Taef - Txh3 30. Dxb'8+ en zwart geeft op. Of het is ·KxbS,waarop Te8+ 
volgt,öf het is Dxb8+ en dan eerst gxh3,waarna Te8 volgt, 

(comrmrntaar van de' witspeler,waarvoor onze hartelijke dank!) 

��������g)TI�I� 
. Op ·1-2 mei gaan we een zomercompetitie beginnen.Verleden jaar is ·uit 

een .hearing met enkele leden een vrij interessante competitie ontstaan.Die· 
is .·zo goed bevallen,dat sommigen al \rroegen of w0 hi:;t weer zo :;ineen doen, 
Graag akkoord, 

Eerst maar even een uiteenzetting, Uit de stand van de wintercompe-
titie maken we oen stand op,die er als volgt uitziet: 

1 • Jansen 70-500 
2. Pietersen 69-495. 
3. Heinsen 68-490 

enz. 

• 



:-.-ar-·in plae.ts V8,n punten bijtellen,gaan we nu aftr\C'kken, Wie aan hot eind 
v,-,n drozc- zo;.1orcompetitie het dichtst bij 0 punten staat,wint de pot! Die 
puntenvermindering werkt net als de puntenvermeerdering in de wintercompe
titie, 

Waarom zo?. De sterkere spelers moeten door de zwakkere spelers heen
drin,;en, Ze koeien we tegemoet aan het verlangen van de zwakkeren' or1 ook 
eens storkero spelers tG ontmowten. Aan de zwakkeren 84n advies, Vraag 
aan de sterkere speler Oljl!l licht commentaar desnoods tijdens de partij.Daar
van kunt u alleen maar leren, 

Voor deze zomercompetitie hebben we zo ongevee-r 8 speeldagen boschik
baar.Vorledon jaar was Serlijn winnaar. 

���=g;),�g��Q1�g@g_'.!:��ggig�2ens��gli) 
Op 26 mei en 2 juni gaan we weer snelschaken, Jan van der Spek staat� 

ti= popelen om zijn titel te verdedi;en, De pi=nnini:;meester zoris-t weer voor 
de prijzen, 

Alheen de,::�enen,die zich mondelin:' of schriftelijk melden, spelen mee, 
Er gaat· anders tev8el tijd verloren,als we alles moeten regelen op de speel
svondon. Aanmelding op de club of per telefoon tot uitorlij'k zaterdai; 30 mei. 

Op de eerste avond verspelen we de voorronden,dio uitsluitend dienen 
voor de plaatsing in de eindronden, De punten van de e&rste avond tellen 
:!lhl :1ieer voor de 2e avond, 

SpanniTIG was er verleden jaar genoeg, Van der Spek en Vonk' hebben 
5 besli,ssin,;spartijen moeten spelen om tot ·een resultaat te komenl 

���g;J,�{?���<ég11x�:;;g;gg�;[��g;=<é�<é�=1�=mgg�� 
"75% yan de verenigingsleden moet in zo'n vergadering vertegenwoordigd 

zijn" zegt het Huishoudelijk Reglement. Ze waren er niet ,die 19e maart, En 
c12,ar zit je dan je kostelijke uren te verdoen. In· de prà:kri\jijk blijkt 75% te 
hoog ,segrepen to zijl). Er werden toch enkele zaken bes:proken,maar alle_s gipi; 
stroef,niet prettic. Plet bestuur,dat voorheen· ook al eens buiten de regle.,-
1enten om, wilde handelen,maakt foutjes, Ook nu weer.De vergaderiDG was al_ 
1JeJonnen,toon één van de leden n,b, moest vragen of het quorum wel aanwe-. 
zig was, Dat was er niet, En nu begrijpen we wel,dat ook de voorzitter · 
'n laragcslagcn man was ,maar hij moet in zo'n vergadering volgens de' regle-., 

ment0n handelen. Weer werden enkeLê zaken toch aan de orde gesteld, De 
vergad8rin;:; had uiteen moeten zaan! 

H'Wr ook de vergadering me.akt foutjes, Er zijn mensen,die een wat 
vrionc1elijker,laten we zeggen con wat sportievere houding moeten aannemen. 
Natuurlijk,een bestuur moet handelen naar de rüzlementen,maar we moeten 
begrijpen,dat hijtvooruit wil. En als een lamgeslagen bestuur stekelig wordt 
en de vergadering is wat stekeli{;,ja clan • • • • • • • •  

fü"?t wordt tijd,dat die 75% omgezc"t wordt in 60%.Maar om dat goed te 
vinden,heb je die 75% weer nodig, Voorts hadele het bestuur nauwgezet naar 
de reglementen en komen de gedelegeerden ter vergadering om op een pretti
SG manier zaken te doen. Dan alloon wordt het watt 

Op vrijdag 24 april wordt de vervolgvergadering gehoudE)n, · 



· . .  : 
Do eindstand van do hoofdklasse B,waarin Caissa 1 uitkwam hebben we 

in ons vorig nummer gepubliceerd. Caissa 1 werd 2e achter kampioen 
De Pion 1. Omdat de kampioen van do hoofdklasse A,het pas mot Caissa 1 ge
promoveerde VVGA 2 meteen maar even kampioen word,moost de wedstrijd tussen 
VVGA 2 on De Pion 1 uitmaken wie algeheel kampioen word. VVGA 2 won met 
6-4 "én mag promotiewedstrijden spelen. 

In do 2e klasse A speelde Caissa 2. Alle wedstijden zijn gespeeld,maar 
dG voör ons belangrijkste wGdstrijd is noc; niet.uitgespeeld. Eerst de stand: 

1 • 
2. 
3. 4. 
5. 
6. 
7. 
s. 

Caissa 2 gesp. 7 gew. 6 gc:l. 0 VGrl. 1 pnt 12 b.p. 4{f Maacabi 1 6 5 1 0 11 362 
A.G.T. 1 7 4 0 3 8 40 
Wees2 2 6 3 1 2 1 2!1:1. 
Zukcrtort 2 7 3 1 3 7 34f 
Ons Huis/PKP 2 7 2 1 4 5 s� L�ndlust(Col. 2 7 0 3 4 3 

.Energia 2 7 0 1 6 1 20 

\Jitgespeeld moet.nog worden de wedstrijd Weesp 2 - Maccabi 1 ;de 
stand bij het afbreken was 5-2 in het voordeel van Weesp 2! 
Weesp heeft dus zeker al 8 competitiepunten en is zeker van de 
promotie. Maar dit betekent, dat Maacabi duè hoogstens op 12 pnt. 
kan komen en die heeft Caissa 2 ook. Wort de eindstand 5-5,dan 
eindigen Caissa 2 en Maecabi 1 gelijk,verliest Maccabi,dan is 
Caissa zelfs kampioen! 
Uit deze afdeling promoveren de nrs 1 t/m.4 naar de 1e klasse. 

In do dE:rde klasse .D is Caissa 3 nu uitgeschakeld voor promotie na de 
nederlaag togen Kr.omhout 2. De stand is: 

1 • DOS/SVB 2 · gesp. 6 gew. 
2. DG Pion 3 7 
3. lîieuwendam 3 7 
4 . •  Kronhout2 t 5. Zukertort 3 
6, Ca"iissa 3 7 
7, Het Pr-0bloom 3 7 
s, Hot Oosten/Toren 2 7 

6 gel. 0 verl. 
6 0 
4 0 
4 O ·  
3 0 
3 0 
1 0 
0 0 

0 pnt. 
1 
3 
2 
3 
4 
6 
7 

12 
12 

8 
8 
6 
6 
2 
0 

. ' prom.zan·e 

gespeeld moet not:; ;·rordon: Zukertort 3 - Dos/SVB 2 
Volgend seizoen dus: Caissa 1 in de ho.of dklasse 

Cai.ssa 2 in de 1 e klasse 
Caissa 3 in de 3o klasse 

Eun nabeschouwing over het afgelopen seizoen hopen we u in hot volgend 
nu:nmer to geven. Het is da'n komkommertijd on er is dan voldoende ruimte 
voor overpüinzing. Vast staat al,dat we een heel behoorlijk seizoen achter 
de ruc; hebben. 

Propaganda-Bekertoernooi van de N.B.c. 
Op 1 maart is het 3e propaganda-Bekertoernooi van de Nederlandse Bond van 
C'Drespondentioschakers gestart. Het aantal inschr�vingen is tot nu toe 
verheugend groot.Op dit ogenblik spelen 110 deelnemers in 22 groepen om de 

<;roepsoverwinning,die recht geeft op een plaats in de tussenronde,waarmee 
(vervolg o p  pag. 7) 



;;; 1 l'.QQ_Q;JJ2'."-:t i:ti.Q. ----------------
Si:.Jl'-1 tn1 21 a-oril 

1 • Vlasbloem 70-1487 
69-1443 
68-1414t 
67-1299t 
66-1282 
65-12 65 
64-1262t 
63-12 60 
62-1258 

2. Sewrajsingh 
3" Eijgunbrcoc� jr, 
i>. de Deus 
5. Couperus 
6, van Stec1en 
7. v, 't Riet 
a, v,d,Spek 
9. Ilol5_o�--p 

1 1J. von. Hulst 
11 � v. G . •  Vos 
12. de Vos 
13. EijgGnbrood 
14. Bare!1c'.ren;t 
15. Vonk 

-

1 6. Frcnsclorf 
1 7, van Dijk 
1 8 • Lac;enfüjk 
19. de Vries 
20. Pot.'.:'rs 

21 , Neidi,; 
22. Serlijn 
2 3. Broc�1"sr1c. 
2,t, v.Ollefon 
25, Meijer 
2 6 , Kon in::; 
27. All)crts 
28. Zovon 
29. Eeftin•_: 
3()r, vc::.n ïlee11 
31 , Schipper 
32. Z-.c:;crius 
;3. OuéL·J2ijGr 

3,�_. de J·o11c� 
35, Grür1b,c.uor 
36� ter }luoc;e 
37. Klein 
38. v.3-r. Zacï.cl 
39, den lfortos 
"'J.Q" Gr1J'_'1tvcld 
·1· 1 , Bal,kcr 

61- • • • •  
60-1233 

§§:1�1�4 
57-1108 
56-1103 
55-1040 
54-1029t 
53- 988 
52- 973t 
51- 934 

50- 903 
49- 899 
48- 860 
47- 856 
46- 824t 
45- 821 
44- 792 
!f3- 778f 
L',2- 7632 
41- 751 

40- 747t 
39- 735t 
38- 726 
37- 703t 
36- 692 
35- 652 
3!f- 629t 
33- 589 
32- 449 
31- 441 
30- 395 

Al'.lns 
Booyenga 
v,Oostveen 
Swart 

§���gJ��ngg=�n=�����1 
Wie, o wie, Vlasbloem en Eijgenbrood jr. 
knokten de laatste weken om de brJste 
plaats en nu komt opeens Sewrajsingh 
in de laatste ronden opzetten.Dinsdag 
j.l. verloren Vlasbloem en do junior; 
er zijn nu nog maar tweG kanshebbers 
voor het kampioenschap,t,w. Vlasbloem 
en Sewrajsingh.Vlasbloer:1 heeft aan 'n 
remise genoeg,orndat hij op Sewrajsingh 
44 punten voorstaat, Do junior is zeker 
van de 3e plaats en valt dus in de prij
zen, a.s. Dinsdag dus in de iliaatste 
ronde de beslmssing. Van der Vos knokt 
or1 noc; aansluiting te krij;;on bij de 
eerste tien en dat zal wel lukken.Maar 
ook de Vos zit hem dicht op de hielen. 
Bij de tweede tien ontmo0ten we Vonk, 
die ondervond,dat het ambt van "sohool-
1:ieester" nï_et over rozen caat; zijn le
raarsbaan kost hem veel voorbereidin,çs
tijd, zodat hij nog al eens verstek moest 
laton gaan. Indringers in dez0 groep 
zijn Lagendijk en de Vries,dio de zoI'ler
maanden E100:ten gebruiken 0''1 straks in 
het tweede tiental goed beslacen ten 
ijs te komen. Neidic en Serlijn zitten 
op de wip. Koning is helaas weinig ge
weest. In de 3e groep is ook Broersma 
de laatste weken aardig bijgekomen.Hij 
bGhoort in de 2e groep thuis. Verder 
bij de nrs 21-30 gcrnn vreel'lde eenden in 
de bijt, Van Veen on Schipper staan te 
laat! genoteerd evenals ter Heege ,die 
door zijn vele avondwerk ook nogal eens 
verstek "mest laten gaan. 
De botsing tussen middenmoot en staart 
in de vorm van de partijen Neidi[�-ZeGe
rius en Klein-v.Ollefen leverden resp. 
<Jen rer'lise voor Zegerius en een over
winning voor Klein op! Dat belooft 
straks wat voor de zomercompetitie. 
Nor: é6n ronde scheidt ons van het ein
de: Als we goed ge ïnforueerd zijn kor:1t 
ook van Hulst die laatste ronde mee
e1aken. U kent ons devies,,." "in de 
laatste ronde is iedereen present om 
de nieuwe kampioen te huldit;en. 
Nabeschouwing van de cluboo•npetitie en 
de .c;indstand in ons volgend nunmer ! 

'l�R" e±t' :e • 6 / G Kok 
<±k'· 7u a 1 het 2e toernooi in aantal deelnemers reeds geëvenaard is ,Maar 

'tJr;é:r blijven de Caissa-leden? Het correspondentieschaak is ui tstckend ge
schikt ou thuis te raken in de theorie ,Het is opvallcmd, dat in de finale van 
},c•t ,,,:,rste to8rnooi 5 van de 6 spelers tot de jongeren gerekend kunnen wor
den.De Bccen,ja::iin hier is 17 jaar! De inschrijving voor J;v�t bokerlool'nooi is 
''':}:'lijk tot 1 5 juni a.s. Meld je bij • • • • • •  J .F ,M,Meijer 
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