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2e Y.cl.Helststraat 38 hs. 
Gem.viro C 2882 t.n.v. S.V.CAISSA 
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Lan,s:er dan we wilden is onze knmt uitgebleven. Wo hadden zo 
,gehoopt in dit nummer te kunnen uitjub8len: Caissa 1 is in veiliggeid! 
:hm' '°.:iver zijn we nog niet. De laatste wedstrijd tegen TAL 1 is bij een 
if-'t stand afgebroken. Voorzitter van Steden en de Beus moeten nog uit
"'Pelen op 6 april! l:îog even geduld dus! 

Of we wel of niet uitgebekerd zijn weten we ook nog niet. Even
'·'ens op () s.pril :noot de bekerwedstrijd worden uitgespeeld. ifot Zuiden 
is hier onze tegenstander. 

Ook de jubel • • • •  Caissa 3 is kampioen • • •  bleef in onzo kelen ste
sen. In •.:ie laatste wedstrijd tegen u.s. 2 moesten we het onderspit delven 
211 C:.o oer plus het kanpioenschap a.an u.s. laten! Proficiat u.s.! 

Op '1et bestuurlijke terrein ook onrust. Het h0le SGA-lJestuur is 
af.ç;ctroclen. 1T leest er elders CTeo1" over.: 

Op de club ontmoetten we Broers''la weer na lange afwezigheid! 
S.;;::-'l�::r:1.1,facht O�) beter weer on1 ztin nell8 2ens buiten de clt:�Ul'' te stoken . 
De V1�ies i.c; getrouwd :n ons oud_:li:1 van Veen gewon eE!n dochter ! Onze 
nest.or Booyenga verhuisde naar Purm2rend en veirde daar cl2zo week zijn 
75e vorj:cl.ar:lag. Van harte! Je z.iet 'n die 75 niet aan! 

De op:rn�1st voor de cluhco'�petitie kan veel beter.'t Is eigenlijk 
h0t e3rste ja2,r,d.at v.rs daar ;'J2n b.::etje over l:1oklcen. De get1ic1dld_e op
komst over c1i t jaar ligt heduidend lsiser dan ooit tevoren. Kunnen w e  
daar ''1et z.'n allen niet W'lt aan doen?be ·laatst5 weken van onze compe
titie _J··1oets11,nu /le hortds1•rc:��-str�jden ''op'' zJj1'11dt: hele competitie gaan 
f;-':-Jed r:1alcen. Vfie er club1cA.r-ipi'Jen T.irordt • • • •  ???? • • • •  ;een nog niet c1uidelij
k0 zaak. Zou de laatste ronde päs weer hrJlderhoid verschafffen'( We hopen 
01) e::::11 vir.1.nigc strijcl in de la8,tste weli::en ! 

Bekijk alles maar we8r :'ens goed .De uitslagen, de stanc1en,het ver
slD"6 vari de ged0leg8erc1envergadE:ring -van 25 tn3,art,eriz. ,enz. 

E. 
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De gedelegeerdenvergadering van 25 maart is een nare zaak geworden, Wat 
is heit geval? Heel vroeg in de avond kwam er bij do ingekomen stukken 'n 
brief op fü) tafel van de S,V. TAL, 'l'AL protesteerde daarin tegen een artilf 
kel in hot W1meer-nieuws. JHW schreef daarin,dat er bij do fusie HS-ASI\ 
door het ASB-bestuur fraude was gepleegd met het ledenaantal, De brief 
van TAL -vrnrd voorgelez,en en namens het bestuur ging secretaris Simonis 
op "en echt schoolbord voorrcJkenon,c1at er van fraude geen sprake was. 
Tot zover waren we één on al aandacht. We dachten,dat dE: voorzitt<Jr 
daarna ó.e voorzitter van Watergrac:fsneor zou vragen zijn geschreven woor
den we.ar te maken, Het bord was h:imors groot genoeg. JHW wist niet ,dat 
dit schrijven was binnengekoman en orCJdat zijn artikel al een half jaar oud 
was kon hij ter vergadering ook niet z\jn bewijs (? ) loveren. B:j ons rees 
toen de vraag: Waarom heeft TAL geen afschrift van haar briGf gGstuurd 
aan J1-IW? ( zo hoort het toch? ) Dn waarom heeft hot s0cretariaat van de 
SGA niet bi.j 'l'AL geinformeGrd of W 'moer op de hoogte was van dit schrijven 
Het had clan zelf een fotocopir3 van de briof aan W'meer kunmm zenden� ( Zo 
hoort hot toch? ) We begrijpen,dat het SGA-bestuur in zijn eer was aange
tast,maar dat l)etekcmt niet,dat zo'n zaak op· zo'n· manier behanc1eld had 
moeten word.en. Het SGA-bestuur was veel verder gekomen· als het JHW bij 't 
schoolbord had geroepen om ZLJN berokt>ning te maken,waaruit dan zou moe
ten bUjkcn,dat er fre.ude gepleegd was. Ik dacht,dat JHW het borc1 zwart 
gele.ten hac1! En was gebleken,dat JHW uaar wat geschreven had,dan hadden 
de i�;cè'.clegcerden wel uitgomaakt,wat er geschieden moest. 

Nu brak c;r na de. ui teenzettint; van Simonie uit de verc;adering en ook 
v!máf de bcmtuurstafel een waterval van boze woorden los. Vooral· pennini;
:·,,oester Wijnands naakte zich vreselijk boos. Wij zien èie fn::ucl.G ooJ' niet, 
r1°uir gedi.o,hctic aan het Franse spreekwoord: 1ilui se f1l.cho a tort ( wie zich 
boos i".Jf1.akt hcwft ongelijk) hadden WG gedacht ,dat het bestuur zich zou be
heorsen, On half tien werd er gepauzoerd on in die pauze dienc1e De Pion 
eon motio in,die bestond uit 2 delen: a. W'mcrnrbestuur,dekt u de geschre
vcm woorden van uw voorzitter? ",b, W'meerbestuur,zend C>Cm andere afge
vrs.c:digdG naar de· gcdelegeerdenvergaderingen • • •  ;Het eerstG deel van de 
no-tie werd met grot00 Pleerderheid aangcmomen,hct 2e doel werè. ;Kot flinke 
•·:DiJTdcrh0id verworpen, De voorzittnr schorste hierna <'le vergadering voor 
een bestuursberaad. Na dE: h8ropening dc:elde hij nede,c1at het hele bestuur 
zijn zetels beschikbaar stelde ,de lopende zaken zou blijven bohande len en 
binn::on 6 weken eon ni·Juwe goc1clegeordenvergadering bijeenroepen .zou, De 
hi,i'!G�" ·viel en on 10 'Jur kondon w e ns.2.r huis, 

Uw p,fgov::o;.ardigde dacht "lat hot SGA-bestuur de dupe is gewordDn van 
zijn ;:u2,ier van hD.ndolé:n, Dit bostuur he,•ft in de 2 jaren va11 zijn optreden 
V(�Gl werk verzet,mas.r do -rogL: is niet vlfJl;Jrnloos. Nu ::1aakt elk mens 
fout0n, ic-:2.r het nare van clc zeak is,•.'lf;t clJ horifdrE::gisseur d.e souplesse 
müit o·a ook eb ''11:ücontenten op eon fijne ,'w.ar .1uic1elijke wijze op hun plaats 
te z·ot-G2n. 

De 2f:;ovaardigde van W '1;ih:ir :list ook iets. Hij ziet die rogiefouten, 
maar br:m:-;t zijn kri ti:'k op 'en wijze ,'1ic: hoe 1 onprettig aandoet. R�i ver
goet, r1at .'J.c _SGA-bestuurders amateurs zijn,c1ie hun vrije tijd beschikbaar 
stellEm voor hot bondswerk ! Dat betekent niet ,dat we alles mci0ton slik
ken,l'lil2r hot botekent wél,c1at we deze mensen op een wat eleganter manier 
togerno0t ;•10cten konen. Aan c1at ·elegante is JHW nog niet toogekoi11cm ! , 

E. 
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Zukc::rtort 

�en}� 
T:-ie1_.<::s D 
�-î-:.�v,?r·�1::i.n 
Di0l<.:s P_ 
Si:.; 
•le Elo,.J,� 
c1e Herto_p· 
S .-?, e 1 e '�laniî 
Br·Jn1_{hJrst 
K'.nl 

- Caissa 1 
0-1 Eijgenbr:iod jr 
1 1 2-2· de Vos 
0-1 v.d.Vos 
1-0 Sewrajsingh 
1-0 v.d.Spek 
t-t Vlasbl0em 
2-2 de Beus 
0-1 v.Steden 
+-+ Hold:irp 
1 -0 Couperus 

_ _  s �12 11-:;':?l cerlijl'\: zijn • . •  we hadcl�n 
niet op '''"n conpeti tie punt gerekend. 
Zukert::irt is thuis een "lOeilijk te be
strijd-3n te,c;;enstander. Onze verbazing 
steeg ten top toen we de afbreekstand 
vernancm • . •  4-5 ! Van der Spek heeft 
leter z'."ln'.1.or verder spelen opgegeven. 
Donk v2rl·2c)r v erleden je.ar van Vlas
bl:Jem, dit jear bond de junior hen 
qan onz-3 '.rn,r ! Van der Vos en van Ste-' 
den aodcm ei0 eon 1 bij, terwijl we vier 
r?�ises ve rkregen. 
Dit én, co�·ipetitiepunt kon wcJl eGns 
''an _13:: '.:.; '.)t bcls..nc zijn! 

23 februari 1971 
Ccüssa 3 �Het Probleem 2 

Eij<;enbrocid 
r iT'lB.ije r 

.djer 
,, .Bruscen 
ie Jonc; 
Schipper 
'' . Qost1rç;en 
Eeftin[; 
'.:1'2n Herto�,3 
v.OllGfen 

o-1 Freibrunn 
1-0 Hof;'ieester 1 1 R .. 2-2 V_él.ll 1Jll 
0-1 Bekking 
+-t·Ploèger 
0-1 S>:li th 
©-ID Bêivér 
1-0 ·nevr.v.Uden 
1-0 Roemer 
1-0 Haarineijcr 

- 6-4 

De vierde ov2rwinninc: van Caissa 3 
in successie. De wedstrijdleider ·aan 
b:ird 1 '.-;af in een Gewonnen stelling 
:loor :moplettendheid e.en toren cade<tu 
3n kon toen :-1eteen opr:;even. Het won
derlijke was ,dat zijn tegenstander 9.1 
J:?S'egGven he.d, terwij"l hij daarna b·e·

weerde niets gezegd te hebben! Hij 
speelde; .::!00r in de hoop,dat zijn te-

stander een fout maakte en zo waar 
• • • •  ;_.het lukte! De staart van ons 
derde roerde zich terdege en brecht 
vier énen binnen. Ook Oud':mijer een 
1 en twee remîses. 

· 

He-t derde moet nu op 30 maart om het 
kampioenschap spelen �egen u.s.2. 
Dat zal heel zwaar worden, 

2 maart 1 971 
WGenink 1 Caiss.2.....?.. 

De wedstrijd van het seizoen • • • • •  in ne
gatieve zin dan. Om kwart over 8 was 
er DO'S geen zet geaaan.Dat werd de 
teamleider te gortig en hij zette d e  
klokken aan. ·TevnI1en was hij a l  u i  te-e
nodigd borden en stukken klaat' te 0 
zetten. Een soort· van doe-het-zelf
club. De ontvangende vereniging kon 
7 man bijeènvegen.Caissa 2 kreeg dus' 
3 punten cadeau en haalde uit die 
7 partijen • • •  zec;ge en schrijV:o een t 
punt. Swart,Frensdorf en Le.gendijk 
kwab.en voor niets. Wel kwair1en er la
ter nog twee Weeninkleden opdab;en, 
;ciaar düi haddrm 

· ge en zin on te spelen, 
toen ze daartoe d0or hun i-r,l. werden 
ui t1�enodigd. Een wonderl'jke situatie. 
Caissa dacht waa.rschi,jnlijk. al binnen 
te zijn Til'Jt die 3 cadG:au-punten ,maar 

't werd Gen debacle! 
-

Maar gauw vergeten! 

n.o. 
Schelfhout 
v .Balderen 
n.o. 
v. c:'l.Rhee 
Ates 
n.o. 
Tjaarda 
v,d.Elshout' 
Atcs 

9 maart 1971 
Caissa 1 

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

6t-3t 

Swart 
Vonk 
Kok 
Frensdorf 
Ne:idig 
Appers 
Lagendijk 
Ouduaijo r 
füijjer 
v ,Bru._15gen 

VAS/ASC 3 
In de voorlaatste ronde r;10est no.8 
van de lijst spelen tegen no, 3. Dié 
no. 3 wil graag v oor pronotie in 
aanmerking krnnen en beet van zich 
af. Dat"bijten" ginc gepaard r�Gt een 
uitinc van zenuwopkroppingen,Alle 



,,p_,L;.rs op drie na zaten praktisch 
nint Yf> l_run stoe 1, wande lef den rond, . 
stemden u1 groepjes van. 3 of 4 te 
e:i:J.ferer'.èn , renden om de beurt naar 
hot tJilot. Enfin,onze.vriend Tishau
w,r .c•:irl':te :ip,cl at ,3r heel wat paarde
vlc·es ';e();Gten was. Na half tien werd 
de schàn� ,_;rat rustie;er . De kranten van 
Tishausc:r Jr2"eftcn rust· ,er werd niet 
'''' 'r in zijn ki:üender geblad<;lrd. en de 
a�1 'Dinist rat ie van de w .1. _, <'raarin rus
t i •; onc;evraac;c: word t';eb lader�kreeg 
rust. · . . . . · 
Zcnuvrr?n • • • •  zGnuwen • • •  zenuwen! · 
Schaken lrnrn':.r:rn dGJ heren we 1 ! Kok was 
do eerstc,r1ie in hot· zand beet ;van 
der Spèk c1ceç1 er oen remise. bij. Zo 
rond half--î1 vond v.d.Spek de situa.:. 
ti•a hoop,�<.'VGnd ;we wreven ons de han
den. Toen na ankele re'1ises v.d.Vo.i 
•}en no0clkreet slaakte, wisten we ctat 
de onmelte e r co komen was. Do stand 
word toon 2-Lf. De overwinning van de 
junior deed d::ws niets moer. aan tof<. 
J'apa '" .1. is toch wel. er"n beetje trots 
'.)Il r1eze Z'.nn des huizès.En nu de uit
slag: 

Eijgenbrood j r, 
v. 't Riet 
v. "1.Vos 
•.r. Stec1en 
Sevrr8,jsingh 
Vlqsbloen 
(l_e Beus 
v .Cl .Spelc 
Kok 
Holdorp 

1 -0 van Dijk . 
t-t van Manen 
0-1 Kwee 
t-+ Bakker 
0-1 Jung 
t-t v, c1,Veen 

t-t Spitz 
.,--2 Berry 
0-1 v.Beok 
0-1 Meulenstein 

3t-6t 
Nu no,,; in de la9.tsto ronde tegen TAL,· ' . 
Drom zal het Booten gebeuren! 

1 6 maar:LJ311. 
Kwartfinale or.1 de beker 
Caissa _ __:__ Het Zuiden 

" rt ' ' �)W8" 2-2 
Eijgenbrooc1jr 
v. 't Riet 
v.cLVos -1-0 

v.d.Storm 
Schutte 
Posthumus 
Hillebrand 

-:--rL-·1-..... - -
12-;r 

de 2 hangpart\jen worden op· 
6 april uitgespeeld . 

2� maart î 971 
Caissa 2 VAS/ASSJ 6 . 
Swart 
Vonk 
Kok 
Barendregt 
Frensdorf 
Lagendijk 
Schipper 
de Vries 
Meijer 
Zegerius 

0-1 Pot jer 
1-0 StE:ivtins 
0-1 mevr,v�Gent 
0-î Nieweg· 
1-0 n,o, 
1 1 . 
:<-2 de Boer 
1-0 de ·Beer jr, 
t-�- Göbel -
1-0 mevr,Vinke 
1-0 Groenewoud 

-b::4-

In de staart 3 invallers t,w, Schip
per (die d'i niet gekomen Appers ver
ving) ,Meije2' en Zegerius. Alle drie ( ) 
,c;on één! De Vries en Lagendijk vloeh- · · 
ten daar remises omheen. Frensdorf 
kreeg zijn punt cadeau (de 2e keer 
al).Barondregt,wat vermoeid on Kok 
vorb lind door zijn" schone"tegenetanclste 
ster,beten in het zand� Vonk deed · . 
hot goed ,hoewel we zijn" toestand aan
vankelijk zwaar inzagen. :'Iet fü: stand 
6-3 werd de wedstrijd afgebroken. 
Swarts tegenstander was in de bonds
competi tie nog onges lagen en wilde 
ook uit deze partij een 1 halen, . 

30 maart 1971 
u.s. 2 - Caissa 3 
Straathof 
Goote 
Dreesman 
v.d,Laar 
Homan 
Meerbach 
v .Burgel 
v. Oostorbaosch 
Alpherts 
v .Dijk 

1-0 Eijgenbrood 
t4 t'foijer 
t-t Ze ge1'.'i US 
t-2 Oucimaijer 
t-t v,Oostveen 
t"t Broe1'.'sma 
v-r. _de, ··-�·�?f; 
2-:r Scnipper 
+4 Zeven 
1-0 Schmitz 

6-4 
US heeft zich de sterkste getoond. 
De w, lverknalde zijn ( ook)remise.:. 
partij docir een: toren weg te geven, 
Verder 8 remises en een verliespartij 
voor Schmitz,die de vuurdoop onder
ging in het bondsschaa.11:! 
u.s • • . •  pro ficiat! 



30 •'!aart 1 971 � 
'.ëAL 1 CAISSA 1 Caissa 1 heeft volgens het rapport 

van d e  voor.zitter behoorlijk geknokt. 
·Dat blijkt oök wel uit de énen en Jose phus Jitta 1-0 

Bloemberg 1-0 
Bruc:71an J-IJ 
HoLlorp 
PicJt•.TS 0-1 . 1.r.c.1.B·.:.:rg 1-0 
JVloo�j 0-1 
Roeb .,;rs 
Thorn Lees on 0-1 

Wiow2l 0-1 

Eijgenbrood 
de Vos 
v. 't Riet 
v·.stederi 
v.d·.Vos 

jr. 
nullen.Geen partij werd tot nu toe 

· remise, Onze kapborden sne uvelden , 
de staart deed not prina. 

Sewrajsingh Wat het worden gaat weten we hiet • 
De Beus heeft -sen dame tegen toren Vlasbloem 

de Beus 
v.d . Spek 
Vonk 

+ paard en hij heeft ook 1 pion meer. 
Van Steden kan alleon maar op' remis e 
spelen! Van Ste den speelt 6 april 
uit,de Beus op 20 ap�il!"W� zitten 
clus no1: c nig2 tijd in hot' onge�is se • 

. - . -. -.- . - . 
En nu do stand0n. Van de afdE;lins,;n,waarin Caissa 2 on 3 spe len kun

n<m we de e indtsnad al opnakcm. f.Iaar W·� b e ginne n met d2 stand in de 
hoofdklasse,waarin vE -ie uite.lagon verwe rkten,die we per hodcon wiston. 

g���g�l§�§g 
gesp. g0w. . f!:.G 1. verl • pnt. 

1 • 
2-. 
3'. 
'� . •-,· . 
5. 
6-. 
7-. s·. 
n· _":, . 

1 r, v. 

î':Iax Euwe jij. 2 8 6 2 0 14 
VAS/_ASC 3 9 5 3 0 12 
\i ';-:1\:::er 2 9 5 1 3 11 
Z1lkertort 9 3 4 2 10 

· clo Ar;,ste 1 9 4 1 4 9 
clG Pion 1 9 3 2 4 8 
TAL 1 8 3· 1 4 7 
Caissa 1 8 2 2 4 6 
l�i0uwendarn. 1 8 2 1 5 5 
1.llJGA 2 9 1 1 7 3 

Er moct,;n no;:; � wedstrijden worden uitgespeeld, t ;w.: 
Ni0uwendaf1 1 - Max E

_ 
uwe M. 2 stand 31-3i· 

· (prognose: JITieuwenda!'.l wint!) 
TAL 1 - Caissa 1 stand •t-4- . 

( vre v.ra.,-�cn ons �iet aan 2 c11 pro��nose) 

Als Ni,rnwEmcla:n wint en Cg,issa verliest fü;gradeert C8,iss·a. 
Als l\Ti2u'"(enclam wint cm Caissa spe e lt 5-5 dan eindig0n ze g0lijk, 

zodat een beslsiingswedstrijd �espeeld �oete n worden oo de 
So en 9e plaats. Lukt het VAS/ ASC 3 niet te pronovceron,clan 
de:graderen Nü:uwsmlam en Caissa beide! 

Als 'NicwEm-iar:i wint en Caissa wint ,dan is Caissa veilig, oudat TAL 
dan op 7 punte n blijft staan. 

Wat efm spanning ! 

Van Steden en de Berns ;;10°:;ten hc;t hoofd koel houden on spelen voor 
wat ze waard zijn. Ze hubb s n wel €,ens vaker voor he t,:; v-uren ;:;cstaan! 



. .. 

•.·. 

gesp . gew, gel, verl, pnt. b;;p. 

1 ·, l/[[:i,X_ Euvrn M. 3 7 5 1 1 1 1 '49 
2. I-ll:?t ::''.ui den 1 7 4 2 1 1 0 43 
3. Ci:dssa 2 7. 3 2 2 8 36t ) A •G.T .•. 1 7 4 0 3 8 34 '·:· . 
5. \'To-:ninlc 1 .  7 3 1 3 7 35-t . r:' A,P·,G,S. 1 7 3 1 3 7 2·9 u. 
7. P.C.13. 1 7 2 1 ri 5 32 " VAS/ASC 6 7 . 'O' 0 7 0 21 (_). 

kar1p. 

degr. 

Eindstand 3e klasse B.: =�==�====?============= 

1 ·• u.s. 2 5 5 0 0 1 0 3!f.t ka,:··1p, 2. Caissa 3 5. /f. o. 1 · 8 29 
3·. Het Probleen 2 5 2 0 3 ·l 2A,t /, .  Zulc:ertort 3 5 2 0 3 4 22 :· . 
5·. }10--'c Witte Paard 2 5 1 1 3 3 22 
6. DOS/SVB !: 5 0 1 4 1 1 8 , 

Ccissa 2 en Caissa 3 h, ;bbcm eon bc;hoorlijk resultaat ,:yooekt
·
. 

Vooral ons dl!rde hclift zich kranig geweerd. De laatste jan-m h,Jbben we 
zo'n pë"ostfttio van Caissa 3 niet gezien. Cai.ssa 2 had- aanvankelijk �ar
li,;n ··ccnpioensnogelijkheden,maar omdat van Stede n en Vonk nm:r het \è'ersto 

tL1nt,:l ovcr[;-.Jhcrve ld LJoe sten worfü:n, werd cm de kopb orden wat zH2.kker. 
Wo z�in rriet e\C)n 2e en een 3e plaats tevreden. " 

aantal leden was: -17 
b0c1Rnkt: v. Ollefcm 1 

aantal leden per 1 . 1 . 46 

Onze vTiend v. Ollefun is na.ar het vcorre Osdorp verhuisd.Hij vindt de 
fhts-C'.fBtand wat groot,vooral in c12 winter!. TAIJ speelt bij hc!Ti or1 de hoek! 
Van OlL1fon had nog 1·1ue zullen spelen in dcj laatste wedstrijd van Caissa 3, 
mG.ar volgc.ms de burichten ligt hij net c,cn hersenschué'.dinc thuis. We nencn 
afschcd-1 van h,;n en ,,rensen he'n spoudi1� 2.lgehe le beterschap! 

I�2t be.stuur vraaf_�t· de l;�; �lGn no� o:_:_.:.:ns 01_n te zien na2.r nicu1,1c lc:,den.We 
ho/lè,02'1 r1c 50 willun halcm,oaar zijn nu op .'\ 6 blijven s·teken. 

Op 3 l'iaart trouwfüm Rob •1e Vries· cm Wil Prins in lincL' Stede . 
Wc; wensen vanhiror dit bruidspaar nor; ,",,•,ns vroel .:;-:•rluk! 
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1 • 8;·12-rt 70-1208 
2, EjJ:-;nbroocl jr. 69-1179 
3. v�'t Riet 68-1122 
t. v,J,Vas 67-1118 
5. �c Vos 66-1108 
6. v.StGdon 65-1104 
'T. 7cn'c. 6'-1050 
.3 · �',-,1_,..rp -i s1" n·"h 6�) -937 -• -!°.:e.cc.o oc· ·' • - '' · --"",...---"'"'-'-

1 1 • v:.'.ll Enlst 60- ••• 
892 12. 'Jlr1.F;-� loc�:i. 

1 3. IT•.-_!." 3J;•,.:; Je 
1 4. ·=�c JJ . ...:llS 
1 5. :1J ,_; i ,-�_ i ��� 
1 6. Co:1p::rus 
1 7, J�;� � �---� 111� Y' '.) oè_ 
18. J<iJ�[ 
1 9. 11'.ci_jor 
2 0. Yr,;nr;c' orÏ 
�7r:�rius .. . ,_,._. ·--, ,; --
22. Ou' ·rüjor 
23� faè ; : nr1.ijk 
2t�. :S2r�·::11 �1r0 gt 
25. 1111ÜOSt""",,,TCGTI 
26. =3 �co-:; rs:::a 
27. c1c J·Jn·· 
23. k·•ocrs 
29. ,J�j -\Tric s 
30. -v ._I��'""\.,1:.�:�"en 
31 • Scl1ipiJcr 
32. Z·-�:VC.11 
33. �:::cl-�or-o 
3.-�. ��;._ '.f.tir1ë� 
?5. Crr�_•:flond 
56. ; _:  -:11 �-T/.�. :-,:-.·t: og 
37. Sc�-i'._>i tz 
3·3. C�::_-.ü�:-::.0 ,::_1_t2r 
39. }�;::���1:'::C:T 
.l-0. \'., .A.e! }{"C C·i.j 

niet inc::cJ_,elcl :1 
Alb " rts · 

59-
58- 828 
57- 788 
56- 778 
55- 777 
5·t- 773 
53- 770 
52- 757 
51- 7-:-0 
50- 731 
49- 714 
4_3:_ 689 
'�-7- 687 
�6- 592 
Lt5- 589 
!-�4- 571 
43- 561 
42- 551 
'f 1 ;_ 539 
L'.cO- 538 
39- 533 
38- 509 
37- 501� 
36- /].8f1T 
35- t,52 
34- 3 60 
33- 322 
32- 290 
31 - 244. 

Al ons kunmm 
1::( no\'"'-'n1-ra ·'""'� -·. �·-'·""' 0 
t1jr I-Io·Ji�e 
Potcrs 
S::;rljjn 
"'J-. Dijl-\: 
IZ:ol'1int; 

elk 
moucmt 
ingedeeld. 
worcle n 

horl. 

horl, 

horl. 

horl, 

"horl • 
horl. 

horl, 

horl. 
horl . 
horl. 

Een nieuwe aanvoerder: Swart!.En we 
zeggen het nog �aar eens •••• de man, 
Çlie door de allorongelukkigste bepalin
gen niet in het "eerste" nag spelen 
dit seizoen. Of hij ka;CJpiocm gaat wor
clcn is nog een vraar5! \\rG 1'cu11nen rustiD: 
z2ggen,dat de nrs, 1 t/n 7 allemaal 
no::: •3cn kans hebben, Er z;_in in de bo
venste Stage gc:on in:J.riné}Jrs ;dezelfde 
acht stonden,zij het in cé,n andere vol:;
ordc, ook bovenaan, Vlasb loc'" gaat eon 
be':l.ro isi11:_:: vorr1en.J:Ijj staat slechts 
'1-5 punten 2.chter op no, 8. 
In '.1o 2o groep is Kol.:: nu toch wel erg 
afg'.'Zakt. Daar i:v;et wat cu?.n 1:;odaan wor
den. F:r:ens::lorf zweoft op de grens, ter-
1·r�jl �11c�ier n.::-;t ovc� r cle :;rens is ge'.V"ipt. 
Lo.,;'JYlél.ijk, Oudr:1aijer en Ze?orius ligcc;en 
op d,;;; loor. IIi.::;r zal nos een_ hevige 
strijd geve) ord worclen, t-:o ;_:oer, ondat 
rfoijcr en Ze,:;cirius elkaar het horloge 
willen afkapen. 
In {:'.r<;ic;p 3 zien we

. 
Bro•"rs,-1.?, terug? cl ie 

na (::ni��·.:; vooror:�fenin6::.;n v���l 1.fecr in 
vorrJ zal konJn, Appers st,,at t8 laag, 
!'.18,Rr h_\-j kor1t to 1tTC init�; . D::1t �cost al t�id 
punt:rn., Van Brur;c:c?n ,-10et é!oor overwerk 
d_,3 laatst;3 1;1elc;n v,;rst:;k l,_,t<Jn gaan. 
De Jon�; doet hot aarc1i,:::,tcr1-iijl de Vries 
ne.ar s t->Jds zijn hoofd stoot te;;en anze 
votcraan Den Hartoé'", Schipy.;r staat te 
laai� r<;enoteerd ,evenals Zcvcin, Holdorp 
is wat zijn ko"1en weer wat aft;czakt. 
Nj_,_Juwc,lin('; Graafland is na,:-; stce;ds be
zi3� r.:!ct vc�rk-_;nninssoefc_�ni111�:or1 ;vrt=; hüb
b·:::n .:��ocde verwacl1tinr.;cn van z\in spel. 

Nu �-G bondswedstrijden c ; sp2 8 ld zijn, 
"lOot::m do puntcm koson uit c1o onderlin
_;i::� kracl1t':".letin::;t:�n. Vlü hc-b9.:;n TIOi�� een 
ae,ntal ronden �NNXl!:X'.Xdii<Xrll!SX voor de 
boc�;�ogon we op �en goede opkonst re
kenen? 

" 
Laatste niouws 

Op 11 en 18 rJG.i 1.·ro1:'d.Jc in We&sp weer 
h0t b0kende Philips-Duphetr snel
scb.8.2.ktoernooi r;o spo2l;:l.. Tie We esper 
schaaY:club wil ook ,;r::oac; Caissa ont
van;en. Vs rleden jaar is onze po::inc; 
i;estran:1. Vlo [;a"a11 11et \'re: er proberG·n. 
Zie ons aankondi;;inç;onbord ! 



ln hot lJondsblad hobt u gelo zen , dat Caissa c1e kwartfil12.la s gehaald. 

h·:�.��ft; o I;Ii::.��1on raaart 1Nerdcn ges po? ld: 

Waterg:v-aafsncer 

nfax Euwc l'forphy 
liu?rnrtort 

Op 

Î\Î ic:uvren(larî 
VVGA 
Victory 
Ce�isstt Het Zuiden 

\L st:·. ;:.n tec;en �{c:t Zuiden E''�t 1-1,-4 voor,riaar al'.Les is noc nogelijk. · 

6 copTil -:orden de 'l.fc;eborkun partijen uitg.?speisld� 

fücoersna knipte uit Herv .Nedc:rland onderstaand eindspel. 

wit: Ka3 

zwart: Kb6 

Lb3 Pg5 pionnen: c4 - e3 - h2 

pionnen f4 ::n f2 ! 

De lsracht van het pc,arcl. is beke nd .Dio p l1.s,rdG kracht kan hot so:.1s opneoen 

toc;en c•c <'1.ane c,n b erust op de b ohc; c: rsinc; van ver uit elkaar r:;o le r;e n vel

clen,c1i:.: niet diagonaal of orthoconaal verbonden zijn. Een treffend vo·or-" 

be:.Jlc1 vondon wij in onderstaande stuc1.ie van de Argentijnse co' �ponist Iriàrte. 

Kb6-1l5 Dit is gedwon1;on,want op Kxc5 volgt Pof[+ en de· 

op pro "•otie staand·� pion op f2 valt�- 0n na Kc6 kont de ' 1. cl� !c5+ 

2. P.:;5-c4 

. lopc'r naar c4 en beheerst clan V(-;ld f1 � 

:f!,xe3. ! z,_,rart ziet ,dat hot voor do hanrl li:;::;encle f1D -tot 

vc,rlie s zou voeren en wel als vol1:,rt :. 

Lci.'1.+ Dxc/r 
Pd6+ Kxc5 
Pxc!:. Kxc� 
cxf L� Kd4. 
h1 lfo4 
h5 , not winst 

f2 - f 1 D  

of 

�c/�+ - l{xcrr 
Pd2+ en wit wint. 

Do enrste indir"cto invloed van 

[\et paard. 

,- • Lc1c 1 e2+ Kb5 - a5 ·'1ut hoop op oen patstollin:�;het elhice ,want 

na • • •  , .Dxe2 - Pc3+ - Kc5: Pxo2 - Kcl:.- Kb2 · 

Kd3 - Pf!�+ brenc;t pion h2 do bcslifrnin,c: 

5. J;e2 x f 1  e 3-e� do pointe van Zwarts vcrdedir;int;;inc1i0n wit co

dwonc;cn is o:: te, nemen net Lxe2 is de patstellinc 

bereikt.Er -.;rolt;+. echter een vo�rassinr_� • • . • 

6. P2'. - d2 ! l ! dekt het v::.:j.d f 1  ,zodat zwart gedwongen is hot andere 

pr0raotieveld te kiezen. 

6." • • . . • .  0 02 - e1D. 

7, : Pd2 - b3+ en '�at en noc wel cwn zogonaaud rein :c1at ! 


