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Midden in het seizoen 

Er is al weer om .het maandblad gevraagd.Een goed teken! In dit num
''ler we or alles over onze tientallen • • •  � • •  Caissa 1 nog steeds in gevaar· 

• •  ' • • •  , • •  
·

• ,Caissa 2 heeft geen kampioenskansen meer· • • • • • • • • •  Caissa 3 
staat fier en ·rechtop op .een gedeelde je plaats! . 

De clubcompeti tie wordt becommentarieerd, terwijl u natuurlijk weer 
de stand per heden wordt gepresenteerd • .  

Een artikel over een verhaal. in het clubblad van Watergraafsmeer 
over een voorzitteT,d;Le echt het verschil tussen ernst en luim niet weet. 

Ons ledenbestand is weer· iets gestegen door de komst van junior 
Graafland, 

Onze penningmeester Serlijn gaat langzaam vooruit,inaar hlj leeft op 
alle fronten mee • .  Broersma nam «!ind januari afscheid van zijn werk;we heb-· 
ben op de afscheidsreceptie Caissa vertegenwoordigd. Alberts·wenste ons 
va nuit Amerika een gelukkig nieuwjaar;van ter Heege en Peters hdren of 
zien we ni�ts,Jammerl De nestor van onze leden,Booyenga,is v:e-rhuisd naar 
�urmerend, We krijgen zo langzamerhand meer leden van buiten Amsterdam als 
�it Moku.m zelf! Geen bezwaar. Het zijn er nu al 11 ! 

In de bekercompetitie doen we nog volop mee. ·we haalden weer de 
volgende ronde! · 

De wedstrijdleider vraagt aan de redakteur (een onder-onsje) of het 
nut heeft in elk maandblad het wedstrijdenrooster op te nemen, Te meer, 
nu steeds weer opvalt,hoe weinic nensen hier nota van nemen� Zöu het uit
geven van een Caissa-agenda waardevol zijn? 

Onze vriend Tishauser troont weer achter z'n tafel. We hebben hem 
in het ziekenhuis opgezocht.Zijn vrouw wordt nog verplçiegd,ook aan haar 
bed vertoefden we tien minuten. We wensen beide het beste en een spoedige· 
hereriiging toe! 

Voor het opma:ken van de standen kregen we weer de on,'l!isbare hulp 
(uitslagen ! ) van de bondocompetitieleider. Steeds weer is hij bereid te 
helpen! A-an vriend van Mastrigt onze dank! 

En nu •• • • • •  lezen maar! E. 
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5 .ianuari 1971 
Ni.3u�r_çÎ!_Ç§,n )"":: Caissa 1 
SasRen t--'- de Vos 
v.Waardt t-t E�gcnbrood jr 
A'r.ker;aan 1-0 v·,d,Vos 
k1'·1ein 1-0 v,'t Riet 
Duin•11eijor -1._t v,d,Spek 
CorneliRsent-t Sewrajsingh 
Tuyl 0-1 Vlasbloem 
Balcl,er 0-1 de Beus 
Spoc,ren 1-0 Couperus 
v. Koot en 1-0 Holdorp· 

o-4 
l:'ic'n tegenvallor;we hadden oçfh:t ·op· . .  :: 
meer ger,,lrnnd, Vorig jaar tegen b�na 
hetzelfde t•oarn een 7-3 overwinnin['., 
nu oen 6-4 nederlaag. De weken rust 
hc;bbon Vlasblo01'1 goed gedaan. Coupe
rus. en Holdorp :zijn volkomen van slaG; 
van 't. Riet spoelde togen d'ezelf'de · · 

spe lor verleden .j.aar ,r.e.mise ,moest nu 
het hoofd buigen.Van der Vos' heeft 't 
vé1lc;cn-s zijn cüegen ze[;:sen,nie.t ·bes't 
:;0daan ! Janncr !We zullen nu op onze 
t'Jllen. r10.e:ton gaan ·passen.· · · · 

11 'i anuari_l211.. 
Het Zuiclqp 1 - Caissa 2 

v.cl.Stor{1 
Her�ers 
Sohuttè jr, 
v.R�n 
Sohûuii.01 
Swart 
Posthui:ms 
Schutte sr, 
de Broe 
Hillebrand 

-1._-1. Vonk' . · 2 2. 
0-1 Swart 
1-0 Kok 
1-0 Neidig. 
0-1 v,Steden 
0-1 Barendreg;t. 
0-1 Frensdorf 
t-t Lagond�k 
1-0 Oudmayer 
1-0 à.e Vries 

5-5· 
Een krachtr:iotin;:; tussen twee van do 
drie storksten,die önbeslist eindig
de, H<"t Caissa-middenrif was sterk; 
drie �nen voor van Steden,Barendregt 
fln Fronm'lorf. Staart en nek waren 
niet op dreef, Caissa 2 is no,; onge
slagen -, t'..Jeo Cllwonnen en twee �;el�k, 
maar hoeft· de kansen niet meer in 
ei.::;en hand, De wedstrijd MEM 3 te:::;en 
Het Zuiden uoet de beslissing bren-

�en. 

. : , 

! 
25 .ianuari 1..211.. 
Het Witte Paard 2 - Caissa 3 
Reinds 
Zoutberg 
Harinck 
Pauw 
Wekker 
Er kamp 
Ritsma 
Wie ge man 
Nonninga 
.Roosingh 

t�-
0-1 
1 1 2-, 

0-1 
1 ·�·-- 1 2-2 . 
t-t 2-2 
0-1 
1-0 
1-0 

4t-5� 

.Me�er 
Oudmaijer 
Zegerius 
v .B.rut;fien 
de Jong 
v.Oostveen 
Zeven 
Schipper 
:V.Ollefen 
dèn Ifortoi; 

.. De derde. overwinninr; van Caissa 3. 
't Is wel een overwinninc op het 

beroemde. kantje. We.noteerden over
winningen .van. Oudmaijer,van Bruggen 
en Schipper, Voorts 5 remises,terw�l 
de.stàart.niet op stoot was. 

·Een schouderklopje voor Caissa 3! 
"' " -� � . ' . . . , ' 

26 ;januari 1971 .. 
Caissa 1 - .122_.Amstf.LJ� 
de Vos 0-1 Oudheusden 
Eijgenbrood jr. t-f Bosman 
van 't Riet· 2-2 Vennè 
v.d.Vos 1-0 Ooms • 

Sewrajsingh i � Busio 
v.d.Spek 0-1. Nota 
de Beus 0-1 Oosterman . 
Vlasbloem 1-0 Verbtrrg 
Vonk •1.-0 me.vr.Spook 
v. Steden 1-0 Hoffmi.n 

n=v, 
De wedstri.]d 'van de waarheid. In 
overleg met Coup,erus "en Holdorp 
hebben we deze beide.heren,die echt 
van slag z�n in deze wedstrijd ver.:. 
vane;en door Vonk en, van Steden, 
We weten niet, viat Couperus en Hol
dorp tegen deze tegenstanders ge
daan zou.den hebben,maar de twee 
invallers scoorden twee punten. 
Omdat ook Vlasbloe;:i won,was de 
staart succesvol, De Beus verloor 
in een .;ewonnen stand op de 39e ' .  

zet· door tijdsoverschrijdii'1g. Wél had 
de klok van de tegenstander in het 
allereerste begin sj;;L;L;;.e,staan,dat 
had de w.l. al bemerkt,er werd door
gespeeld,maar het app�l van de Beus 



1�r. z1�r" -bJ.�Jso""r�:rec.L11J.J•Jî116,tiaL de klok 
1re n - zi)1 ter;enstander had s tilge
''d'"'�n, ·�o: 'lt·-,,f:;•JWezen worden. Aan 't 
•·iY1(' van de eerste zitt_ing werd afge
br.1l:en ê'et een 5-4 stand in het voor
dérnl van Caissa. Eén ·punt wa.s veroverd·. 
Sen telefoont.je uit Uitho.orn· bracht 
''e �JclJé�·-•lin;:; dat Sewrajsin,çfh's par-
t.'..j r�?L:ise TtTerc1 :3;Ggeven. Eind.stand dus 
'i.J,-ê.+ in ons voordeel. We slaakten 

· -���:;n zuclit va.11 verlichtintç! 1a 

2 februc-ri 1971 
--�----��-.-. ...... -bf; kerwe0_striid. 

Wëë'Sp--��= �::. Caissa 
v. Ik�len 
Douwes 
Spel 
F0eda 

0-1 

1-0 
1-0 

2=-2 

E�jg8nbrood jr. 
van 't Riet 
Sewrajsingh 
Vrd.Spek 

füm g0lèjk spe l tegen Weesp. Omdat 
·:mze koplJorden wonnen,gaan wij over 
neRr ch: vol·-:c:,nde ronde •. Bij het afbreken 
·Tas de stc.ncl 2-1 in ons nadeel,naar 
vc'.n 't Riet stond een toren voor.Hij 
spe:•ldo dQ partij goed uit en won. 
De nc::c'Jerlaa:; van v.d. Spek en Sewraj
sin.·:h 'mdc1en c·re niet verwacht, al zijn 
3-0.-�1 1:;-cJ �.o.aO.e: in hun club geduchte 
+;�: ��"-:;nsi_�ancl.2rs. 

2 februari 1971 
Sr-tissa 2-�----- A.P"G.s. 1 

Vonk 0-1 Pasterkal'lp 
Sw<;.rt 1-0 Greive 
Kok 0-1 Kroon 
v�YJ. Hulst 1-0 Tiei>iessen 
', _ _  n StcJen 1-0 Herni 
Be..T'1._:;ndr:: ;;;t tJ-1 'F1reijer 
Fr:;nsiiorÎ 0-1 Sv1art 
je Vries 0-1 Dejevij 
Lagenc'.ijk +-t Wierda '.'L;idig 1-0 Wassili 

Wc-et heeft Caissa 2 zich hier ver
ga;i'loppecrd. Outsider APG8 haalde 't 
kunststul:je uit,om het ongeslagen 
C<üssa 2 te verslaan! Ons :1iddenrif 
zakte in.Barendregt,Frensdorf en de 
Vries (die voor de niet verschenen 
Aupers · ! ! ! ! ) speelde konden het niet 
r�;j_den. Vonk kon het ook niet redden, 

Lagendijk behaalde remise,maar ver
diende een 0, Nee,we hadden onze 
dag niet, W� kunnen rustig zeggen, 
dat onze ka mpioenskansèn verkeken 

_:z;ijn,al waren die·al klein geworden. 
Jarruuer! · 

• . .. -. - -.--- . 

Persoönl)jke résultatim in de bonds
wedstrijden ( + bekerwedstrijden) 
Caissa 1 
de Berns 
Couperus 
Eijgenbrood j r 
Holdo:rp 

2t uit 6 
2 uit 4-

5 uit 9 
1 uit.5 
4 uit 10 
4.L uit 8 
4f uit 8 
2 uit 2 
4 uit 7 
2 uit 2 
3.1. uit 7 
1ft uit 7 

v. 't Riet 
Sewrajsingh 
v •. d . Spek 
v.Steden 
Vlasbloem· 
Vonk 
de Vos 
v ,d .Vos 

·Caissa 2 
Appers 
Barendregt 
Frensdor:f 
van Hulst 
Kok 
I{oning 
LageRdijk 
Neidig 
Oudmaijer 
van Steden 
Swart 
Vonk 
d8 Vries 
Zeven 
Caissa 3 
van Brug.gen 
Eefting 
Eijgenbrood 
den Hertog 
de Jong 

'.Meijer 
Ne idig 
v,Ollefen 
v .Oostveen · · 
Oudmaijer 
Schipper 
Zegerius 
Zeven 

at uit 3 2.J, uit 5 
2 uit 5 
1 uit 1 
2 uit 5 

t uit 1 
3 uit 4 
2t uit 5 
O uit 1 
3t uit 5 
5 uit 5 ! !!!! 
2t uit 5 
0 uit 4-
0 uit 1 

2 uit 3 
O uit 2 
1 uit t 
O uit 1 
1t uit 3 
2 uit 3 
1 uit 1 
1 uit 2 
1 t  uit 3 
3 uit 3 
2 uit 3 
2t uit 3 
1t uit 2 

1 ' î 1 
4 • •  • • 



p;eîtr. ge l. verl, prlt. b�p. 

1. HaxEuwe lll,2 • .  �· 5 1 0 1 1 38 
1 9 32 
1 7 33t 

2 • i.'fr, te rp;r, me c r.-..::'2'-----'-· ·.;;6 ____ 4,__ __ _,,.1 ___ '-""--�--,;.:;;. 3. 'TAS/ ASC 3·· 6 •·· 2 . 3 
1/5 TAI1 1 6 3 0 
i/5 7,-,fr<;rtort 1 6 2 2 

6/7 /8 C2.issa 1 6 2 '1 
6/7 3 Ficuw·mdan 1 6 ---.,,2� ... ___ 1 __ 

3 
2 
3 
2 

·� 30 
' 27t 
5 29 
5 2 8 

3 5 25 
�c 3 28 

6 7 8 De iF18tc l
•"--:

1
�

-=--- 6 2 1 0 1 ovvr+x·-;r·- __ _,_....,.. __ _,,_ __ --'"'"
1 

-�--. .... 
1 

___ _,, __ __,,___� 

9/10 Dc Pion1 6 1 :j 4 3 27 

1 promoveert automatisch 

prom; 
prom ? 

dEJgT',? 
d�{;r·. 

.dcgr, 

110. 2 spcee lt pro•1otieNedstrijden;als die promotie geven dot-raderen 
er s lechts 2 tientallen. Zo niet,dan degraderen er 3 tGamsl 

\'T:; l{unnen �c11stir� zcggen,clat de nrs�, 4. t/·n 10 nog in .d�gr2�datief:cvaar zijn. 
'rl"aronrl0r C:ëüssa 1 ! Dank zij ons bordpuntenaantal Btaan we hooc,··nar prak
tiBch st• ".n Fc op no. 81 Dat betekent • • • • •  in de gevarenzl'ipo, Do strijd in 
J.Jze hoo•01i1cj_asse is enorn, Max Eu�Te steekt met kop en schouders bpven alle 
andé?rGn uit. Tussen no, 2 en no. 10 zitten slechts 5 bordpunten verschil! 
1<�n wat tu ze i":·c·en va n de km'lpioenen van verleden jaar , VVOA en De Pion. On-
v<cr1ü·v•.rlJ "ET! Caissa 1 uoet nog spelen: 

_ .-
vrijdag 19 februari uit tegen Zu:lrnrtë:irt 1 
dinsdag 9 rmart thuis t1')gGn VAS/ ASC 3 
dinsdag 30 l'laart uit tegen TAL 1 

Voor de wedstrijd van vrijdag 19 
st o nci:j. , •1Gt diGhstrGt:;G ling. 

febr.krijgen de spe lers binnenkort een 

pnt. b.p. 

9 36 
6 27t 

prOLl� 

6 27 
4 1 s.L 
4 22t 
4 18 
3 1 9.L 
0 1 1 

Wc;inir; cor:r1entasr; Cai.ssa 2 is o.i. kans lo os voor de titel, 

Je l:lasso 13 
-----·�-----

1/2 u.s.· 2 
î72CI::'11SS8�3···-
3, Zulcè;rtort 3 
':-. Hot Probloen 2 

5, Hc;t Witte Paa2 
6, DOS/SVE �, 

c;a SJ). fl"GVT. r�c �·. '\rc:rl. pnt. b. n. 

3 
3 
3 
3 
3 
3 

3 0 0 6 20.L pr om, 
_ __,

3
=-----c:i-·-·-cf-·--··-�6---=

1
"" 9 ..... 

2 0 1 4 16 
1 0 2 2 1 J,t 
0 0 3 0 11 
0 0 3 0 9 

Do beslissing noet vs.llen in do we dstrijd 2 u.s. - Caiss�t 3 



. � . '-' ' 
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;.reclstri,Jd _ Caissa 1 - De Amstel 1 
wit: H,F,vs.n Steden - zwart: A.H.Hoffman 
Siciliaans 1, e4 - c5 2, Pc3 - a6 3, Pf3 - d6 4, d4 - cxd4 
5. Pxd4 - Pf6 6, f4 - e6 7.' bf-3. :.... Dc7 8, Le3 Le7 
9. 0-0�0 ; 0-0 1 0. ;:;4 (voorwaarts, mars!) - Pc6 11 • f5 - Pxd4 rnJtllJIO 
1 2. Lxd'� - b5 (tegenaanval) 13. Tc1 - 1'4. 14. Pb1 - Lb7 15. I.è.3 - Pd7 
1 r::, :.;5 - oxf5 17. Dxf5 - gfJ 1 8, Dh3 (eerste sluipende bewe,::;ing) - Pe5 
19 •. Ti::3 (tweede !) - Tfc8 20, c3 - Pxd3 (levert straks wel een pion op, 
:ia ar leidt de dodelijke or<lStrenc;elin;:: in!) 21. Txcl3 - Lxe4 (de pion is 
binnen,naar • • • •  ) 22. föch7 + en zwart kan opceven, 

(c1s redaktie biedt deze partij dP kot:lmissie voor cl s schoonheidsprijs aan) 

Jl!W in"de bovsnste booo" 

Ja:Jner,dat u allen het clubblad van Watergraafsmeer niet leest.Daar
in staat een uitc;ebreicl commentaar op het stukje van uw redakteur over de 
w:-·dstrijd Caissa 1 - Watercraafsmeer 2. U weet 't nop: wel, • • •  op het afbreek
;ein stond de partij Vlasbloem - JHW (= Wi ttebol) voor Vlasbloem slecht, 

Ben aanstor:"ende pion van Wi ttebol was niet te houden. De bedachtzame Vlas
bloer.1 kon dat niet CTeteen zien, Wittebol vond dat zo vreselijk,dat hij meteen 
'"la ar 01;1- arbi trace riep. 

Nu zegt artikel 19 van het cor:ipetitiere.;lement: Partijen,die nog niet 
zijn beëinc1i9d na de eerste spee 1 tijd ,!'loeten worden afgebroken en uitgespeeld 
indien één \of beide) speler(s) daartoe de wens ter kennis van de wedstrijd
lcid8r brenti;(bren,,;en), Het uitspelen !Yloet ceschieden in het lokaal van het 
ti·Jntal,welks speler de voortzetting niet heeft verlangd,· 

Dus, • •  ,dcê heer Witte bol had te>cen Vlasbloe!'l kunnen ze:.;s·'.m: U kont dan 
wel naar l'lij toe,want ik bec;eer het doorspelen niet. 

Artikel 20 van dat rcgleoent zegt: Is een speler verhinderd op de 
qL;esproken dag en uur zijn partij uit te spelen,dan gaan d? spelers met 
. lkaar te rade. Indien geen overeensteêl.ming bereikt kan wbrden over een 
datir1,dan LJoet de af :.;eb roken partijste llin;", ter arbitrage worden op,c;estuurd. 

Onze b evr'ê end int; :;ing uit naar h2 t feit , dat 
::t·. dl1r. Wittebol geen clatur:1 hoeft a,fgesp:çoken; 
b. hij niet tecen de w .1. h0eft gezegd: ik kan/wil l'iaanda,j 21 dec, ,  

28 dfrn., en 4 jan. ni8t sp8len in :'lijn· clublokaal; 
c, hiJ het woord arbitrage al hanteerde,terwijl Vlasbloe:·r de w.l. 

noc: niet he.d '''eegedeeld,dat hij wenste door te spelen. 

JHW rea.g:;ert met • • . • • • •  ,a) il" hc;b d-2 sfee� b8dorven { zeet C 1 s redak
teur" .... . b) ik moet art. 20 r1aar e2ns·afdrukken • • • • •  "c; tea::lleider 
Geerts r..'l·Jest rJij in toor.1 l:1ouden en è�i;:; was al weg . . . . • • . • •  cI) de v.r.l. van 
Caissa :•1oet art. 19 Y'laar eens bestudercm • • • • • • • • •  e) hoe je de sfeer kan 
bederven door op vol]{Ol'1.en le;;ale wijze een zaak af te willen wikkelen is I'le 
ni2t duid•': lijk • • • • • • • •  ,f) geen b3st•: beurt voor de w,l. van Caissa! 

Ons nercens staat het woord "bedorven" 
toch CTaar doen! 
dhr. Geerts was tot het einde ter plaatse; 
hij deserteerde niet! 

d) hij heeft art, 19 hierboven afgedrukt,!Ylaar 
het woord arbitraGe kont er niet in voor; 

e) hóe lecaal weet een ieder,die art.19 en 20 



" 

naleest; 
f) de w.l. van Caissa treedt af in a�g•. '71 ;hij.zal··nuwel niet· 

herkozen worden. 

We wetén wel .wat JHW bedoelde • • • • •  , ,deze partij stGnd voor 1;lij zo 
iuide-lijk.gewonnen,dat ik hei>· zonde :van 'Ylijn tijd vind om doór te spólen,Hij 
nom'lt het dan een speler ·kwalijk,al� die dat .niet meteen voor 100% net · · 

her�1 ec;ns._is en roept o�ri arbi trt:tf�e. ··· 

Hoe hij dat varkentje had •1ooten wassen in een wat· andere sfeer.,·•.; 
·:'át w:et-io zelf wel! 

E. 

gg������Qg�g�g1�g§g�: 
Nieuw lid: W.Graafland ""juniorlid • • • •  "hartelijk welkom! 

(hij ber;•m de competitie :met 'n overwinning) 

é\ci,nta.l leden: 4.7 
· vcrbuisd ·naar l'urnorend: D.Bodyenc;a ( rmt het boc�rneltje) 

·v::\n Ike len 
Douwes 
Spol 

0-1 Ei.isE'.nbrood jr. 
0-1 v:om '1t Riet 
1-0 Su<·irsjsingh 

·_l::Q_v.d, Spek · 

De uitsla,; van bord 1 is hier door
slaggevend. Cais'sa bekert dus verder. 

... Er zijn no,;_ 8 .dee.lnenende clubs over. 
R0G:l8, 

• 

2-2 

vrijda�; 19 februari: 

dinsdag 23, februari: 

cl ins d8.{3 2 r:-:iaart : 

r}insêtacc 9 rJ.aart: 

i:-1 insd�1g 2 3 c1aart : 

cl.insdag 30 m>'.art: 

dinsdag 00 'oma'l:'t: 

Zukertort 1 - Caissa 1 
Caissa 3 - Het Probleem 2 . 

Weenink. 1 ·. -· Caissa 2 

Caissa 1 - VAS/ASC 3 
Caissa· 2 VAS/ASC 6 
TAL 1 - Caissa .1 .. 
u.s. 2 - Caissa 3 

... olndc( OOi'lpetitie 

Vcnr Clit. st2artje oor:p·2titie-arbeid vragen we van Caissa. 1 een grote 
inzc;t OL: :lüt cle:·��rGc1aticgc:va.ar te bczi;,reren; 
van Caissa 3 een voortgaan op de r;oode weg; de. l<:anpioensvlar_; ligt klaar! 
We zijn bcniz;uwd ! 

in r'.e2.o co"cpeti tier1gonda l':loet noC; do voli:;cndo ronde OJ'1 do SGA-cup ver
:·x,lcl w0:cc1on. Wc wct,.n o�(l ;Ut nöment noc: niet,wio onze volgende tecon-
sto.nclo1' is. 



! 
1 
t 
' t ! 

il 

�im�2�]:g���:li�� 
8'�.?A.�J;/JIL9 febr. 

1 • 

2. 
3. 
4 • 

5. 
6. 
1. 
8. 

11 • 

12. 
1 3. 
1 4. 1 5. 
1 6. 
1 7. 

))· . . . 
2.0. 
21 • 

22. 
?'Z -)· 
24-. 
25. 
2 6. 
27. 
2·3o 
20 J. 

30, 
31. 
32 . 

33. 
34. 
35 • 

)Ö lf 

Eijgenbrood 
de Vos 
Swart 
v. 't Riet 
Vonk 
v.:i.Vos 
van Steden 
Se;·rra,tc;_inq;h 
va n Hulst 
Kok 
v.cl.Spek 
Vlasbloe:r:1 
Eij::;;enb roo·i 
Neidi;: 
de JJeus 
Barenc�regt 
Couperus 
Ou�r:iabier_ 
"'1eijer 
Zeserius 
:B'rc·nsd.orf 
Appcn·s 
Lacendijlc 
v .Brur;gen 
de .Jong 
Zev211 
Scl1ipp2r 
I-I o 1 )-.9 YlJ 
;'}r;::tc<,i'J�c;nd 
v.Oostvoen 
\ra11 Dijk 
de Vries 
. 8eftin�:· 
�Conin�s 

3r7 .d.2n Borto{;-
• ,• 

v,Ollefen 
3 ':}. Sch litz 
,�to. Gr'in1Jauer 
41 0 Bétlc1tex· 
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jr,70-950 
69-929 
68-887 
67-843 
66-823 
65-821 
6�,-758 
63-726 
60- • • •  

59-683 
58-629 
57-628 
56-614 
55-612 
54-588 
53-565 
52-563 
51-562 
50-539 horl. 
49-516 horl. 
48-490 
47-489 
46-463 
45-452 
44-424 
43-410 horl. 
42-392 horl. 
41-391 
40-384 
39-;!182 horl. 
38-378 
37-377 horl. 
36-339 horl. 
35-303 
34-288 horl. 
33-286 
32-283 horl. 
31-257 horl. 
30-208 
29-163 

ATberts 
Al ons 
Booyenga 
Broersna 
ter Hee ge 
Peters 
Serlijn 

Ons commentaar 
Sedert onze vorige editie zijn v.d.Spek en 
Kok uit de hoogste afdeling gezakt naar 'n 
lagere étage. Hun plaatsen word.en ingenomen 
door van Steden en Sewrajsingh. Ook aan de 
top een wisseling van plaats, De Vos verloor 
in de laatste ronde van Swart (die prima op 
stoot is), terwijl de junior Vlasbloem aan 
zijn zegekar bond. Van der Vos zakt wat af. 
In de tweede groep een heviis gedrang. We 
ontmoeten daar de 1e-tien-tallers v.d.Spek, 
Vlasbloem en de Beus, Van der Spek en de 
Beus zullen het wel razend druk hebben met 
hi_m studie ,:'laar ze moeten oppassen,a.at ze 
niet ga<:m teren op oude vorm, Kok kan de 
laatste weken zijn draai niet vinden. Komt 
wel weer in orde.Ook Neidig zakt af. En wat 
heeft die kerel goed gestaan! We zouden 
haast Couperus vergeten (ook een 1e tien
taller). Hij heeft maandag een pols gebroken 
vermocdelijk bij het verzetten van een pion. 

' 

Sterkte! Oudmaijer doGt het no; goed! 
In de dGrde groep wringen Frensdorf en La�en
dijk � die in de bondscompetitie beter speelt 
dan in de clubcompetitie) zich naar boven. 
Zou het lul;:ken. De strijd is vinnit:;! Vooral 
John Zegerius weert zich best en doet met 
Meijer een

.
gooi naar het"horloge", 

Hol�orp zien we weer regGlmatig. Hij doet 
pog1.ngen om hogerop te komen en dat zal wel 
lukken. 
De staart word� aani?evoerd door nieuweling 
Graafland. Koning zien WG helaas niet meer. 
De Vries komt weer wat omhoog,rnaar we ver
wachten,dat hij spoedig deze groGp verlaat! 
Er moeten dan wel enige hindernissen geno
men worden, 

Opkoris� op de clubavond�n niet zoals wij ge
wend ZlJn. Jamrier,want willen we ons handha
v�n met ?nze teams,dan is regelmatige oefe
ning nodi:;. Klonk op de laatste clubavond 
niGt het geluid, • • • •  het spelpeil in de bonds
co;:1poti tie is de laatste jaren sterk omhoog 
ge{saan. 
We ';2.an de laatste periode van de co!'lpeti
tie in.Dinsdac'. speelden we de 21e ronde. 
De laatste ronde, de 33e wordt op 4 mei ge-
speeld, 

' 


