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'W.Eijgenbrood 
"' Pythagorasstraat2.L hs - tel. 35. 71. 78 

pennïngmeester L.C.Serlijn 
2e v.d.Helststraat 38 hs. 

§.<:>!'1�.fli.ro.C 2882 t.n.v�_S.V.CAISSA 
.!!1.1'..êfldblad no._ 173 - december 1971 

Zo rond de jaar�isseling een nieuwe clubkrant. Als we dan even 
kun�en we zeggen,dat we een goed jaar achter de rug hebben. We denken dan natuur
lijk in de eersta plaats aan de ledenaanwas,in de tweede plaats aan de verschillen
de successen in de cqmpetitie, W�l zijn we in het voorjaar op het nippertje ont
snapt aan degradatie van Caissa 1,maar de stand in de hoofdklasse van vandaag 
toont u een aan çle-·kop tronend Caissa 1, 

De resultaten van de Je ronde voor Caissa 1 en 2 dienden nergtms anders toe 
dan om ons te zeggen: blijf met twee benen op de grond staan!. 

U leest. in_, dit nummer weer de rubriek bondswedstrijden, We probeerden weer 
helemaal bij te zijn. Wat de clubwedstrijden betreft • • •  ,.,,we zouden toch wel weer 
terug willen naar een opkomst van zo'n 70%. We zitten nu zo in de buurt van de 
54''' 

. 
/<l• . 

De eerste fase van de be.kercompetitie hebben we· overleefd. W�l op het nipper
tje! Da� ging ton koste van TAL. 

Wensen voor 1972? 
Het behouden van de prettige clubsfeer. 1t Snel bijtrekken van· èveritüele contrib� 
tieacht8rstand - ws moeten nodig overgaan tot vernieuwing van orize oude klokken. 
Veel fUne,spannende wedstrijden en partijen en - even over de grenzen kijkend - een 
spannende strijd Fischer-Spassky,wollicht in Amsterdmm! 

Jie..s J;"l!..u_r_s !CL e .cJ..e _cl_E!.l i nJ:!.!'..!l : .. 
nieuw lid: T .Moravec hartelijk welkom! 

verloofd: Jan Lagendijk en Meg de Looper - hartelijk gefeliciteerd 
(Jan blijft in de schaaksfeer,er moest.een "Looper" 

aan te pas komen!) 

gironummer penningmeester: C 2882 tnv SV. Caissa 



�sJ.swesJ_strijde..n. 
J 6 no'iember 1JJ1. 

Jal 1 Caissa 1 
Brugman 0-1 EUgenbrood jr 
VoDillen 1-0 v,d,Vos · 
Pieters 1-0 v,Stoden 
v"d,Berg 1-0 Swart 
Roeters 0-1 Sewrajsingh 
�ohlbrugge0-1 de Beus 
de Vlieger1-0 v,d,Spek 
Schutte t-t Brouwer 
Burlage +--t Vonk 
v�d.Storm t-t v.'t Riet 

----------

ln ons vorig nummer vertelden we al.dat 
de 4t-3+ voè:i'rsprong bij het afbreken een 
gevaarlijke weergave zou kunnen zijn van Qe 
"ware. toestand", Het is gegaan, zoals we 
gedacht hadden • • •• v.d.Vos en Swart �ebben 
hun partij opgegeven .en TAL won dus de wed
strijd, Ook hier was de 3� ronde de ronde 
van de w�arheid, 
Jammer.,C,at Swart niet even een seintje 
gaf hoe het met zijn partij was gegaan, Bij 
TAL moesten we informeren wat de uitslag 
van deze wedstr�d was! 

. .i'-3......!19.Y.'J!!'Ê.\U'_1 9 71 
bekerwe_ç!strjj d 
Caissa Waterg.raafsmeer 
Eijgenbrood jr, 
v._d,Vos 

0-1 Timman T. 
0-1 de Metz 

Arp 
Sewrajsingh 

+-t 
D-1 

Langerak 
Plukker ---------

t-3+ 

Geen commentaar! 

Brouwer 
Nusink 
Couperus 
Hol dorp 
Wol ter 
Frensdorf 
MBij er 
,ic:..dig 
ZegeriCJS 

t-t Solkema 
D-1 v,W\jk 
1-0 Schoüaenwolf 
+-t Schoemaker 
D-1 Klaassen 
t-t de Lee 
t-+ Beintema 
t..+ Mastenbroek 

_J::t __ Piët 

4t-st 

,, 

Ook hier was de 3e ronde de ronde van de 
waarheid. Na twee mooie overwinningen 
moesten we· nu een bit�ere pil slikken, 
Mogen we de ·�tegenpartij" geloven,dan heb• 
ben we ons w�t slapjes ter slachtbank la
ten leiden. Die 7 �emises zouden daar op 
wijzen,. Nusink was. helemaal van slag, even• 
als Walter, Couperus was blij met zijn ptmt, 
maar - zoals hij zelf zei • het was een 
late Sinterklaassurpriae, 
ASVU is dolblij met d,eze nederlaag, logisch 
want nu heeft .het •Weer kansen M

. haa.'r ne
derlaag tegen Caissa 2, 
Volgende keer - tegen Weesp 2 - maar weer 
beter! 

2 december 1971 
bekerwBdstrijcl 

·oosten/Toren 
? 
? 
? 
? 

0-1 
t-t 

. D-1 
D-1 - -----
+-3t 

·taissa 
Eijgenbrood 
Arp 
de Vos 
v.'t Riet 

jr-. 

Deze 2e klasser heeft twee behoorlijke kap
borden. Vooral de 65�er,die aan het twee• 
de bord, spee"icle "wa"s een listige vos,die 
niet door Arp te vangen was! De Vos en 
van 't Riet wonnen vrij makkelijk,maar Hans 
had aan het eerste bord veel moeite, Hij 
moest zelfs afbreken in een vermoedelijk 
heel moeilijk te winnen partij, Had hij re
mise gespeeld,dan waren we uitgebekerd, 
In de 2e zitting won hij tot aller verba
zing in 10 minuten (huisvlijt?) en zo ve1 
gaarden we 3-} punt, N�t genoeg om TAL 't 
verder bekeren te beletten (zie elders in 
dit nummer) 

9 december 1971 
pxtra-çompetitie 
Nes pa 
Hofman 1-0 
Cazant D-1 
van Os D-1 
ZuidervlietD-1 
Wesling 0-1 
Broekhuis 1-0 

2-4 

Caissa 
van Cleeff 
ter Heege 
Hel sloot 
den Hertog 
Krol 
Reehuis 

Een sterk middenrif gaf gestalte aan do 
overwinning op de Spaarbank. Voor enkele 
"nieuwelingen" een goede oefening voor 
het bondscompetitiespel. 



B DJ1_�_s v. ')J.s_t_:r1J_d yn (_v_e_i:y9J;,g) 
Jfl....d."._9.e)Tlj:J,'3.L_ J _Q]j_ 

l.i�e.§.P�-��····" ___ ",_-.__�Jll_i�-s�__j_ 
Douwes t-t Eijgenbrood jr. 
Leeners 
F�oeda 
v.Spsngr')n 
v.Ikelen 
VU vers 
vJouters 
Birkhoff 
v.d.Plas 
v.Dulken 

1-D v,d,Vos 
0-1 Arp 
·t-t Brouwer 
1-0 Se•1rajsingh 
0-1 de Vos 
-}-t v.Stederi 
t-t cis·· B'eus 
0-1 v,d.Spek 
t-t Vonk ------

Na de dreun tegan TAL nu weer 
het rechte sppr. \foesp was er 

terug op 
het slcht-

offer vsn. Een mooie 1rJedstri,jd was he-� 
niet,daarvoor werden er teveel foutE:n ge
maakt. Hans kreeg,na een paard kwijt ge
ra>Jkt te z�;n,dst paard "weerd terug,Arp 
kreeg een toren cadeau. Spannend was de 
wedstrijd wel,vooral toen we bij de stand 
3-5 afbr3ken. Zou er _nog ee.r:� + punt in
zitten. Hans had nog een volledige ·ze 
zitting nodig· cim de· remiso er uit te sle
pen. Van d�r Vos,die slechter stond,kon 

Stand hootdK!asse na 4 ronden: 
============================= 

1 • 
2, 
3, 
4. 
s. 
6, 
7. 
8, 

Caissa 4 3-0-1 6pnt. 22 b.p. 
TAL 1 4 2-2-0 6 21 
W'meer 2 4 2-1-1 5 20 )( 
US 1 4 2-0-2 4 1Bt 
Zukertort 4 1-1-2 3 21+ 
De Pion 1 4 1-1-2 3 21 )( 
Weesp 1 4 1-1-2 3 19t 
De Amstel 4 1-0-3 2 1s+ 

Caissa 1 mo0t nog spelen tegen de nrs, 
3,4 en 5. De eerste plaats wordt wel 
gedeeld met TAL 1,we hebben slechts 
ê€n bordpunt meer. 
De bordpunten gemerkt met x kunnen nog 
m:iximaal 1 punt stijgen. 

Uitslagen 4e 
W'meer 2 
IPleesp 1 
US 1 
Zukertort 

rondo: 
de Pion 1 
Caissa 1 
TAL 1 
Al]lstel 

st-3t 
4t-st 
4t-s+ 

8-2 ! ! 

Stand 1e klasse D 

• 1 /2. 
1/2 

Victory 1 3 
Caissa 2 3 
Nieuw illest1 3 
Patrawest 2 3 

2-0-1 
2-0-1 
2-0-1 
1-1-1 

4 pnt, 17 b.p • 
4 " 17 b.p. 
4 " 16t p. 
3 " 15 b.p. zUn partij na het behalen van dit t punt 

rustig opgeven. Brouwer,invaller voor ��··-. 
v�n 't Riet,behaalde een + punt. Van der : 0 
Spek was de geluksvogel,hij had moeten ver-:7• 

TAL 
ASVU 

2 3 
1 3 

1-1-1 3 ' ' 14t b.p. 
1-0-2 2 " 1 6t b. p. 

Weesp 2 "3 1-0-2 2 " 13 b. p. 
. :8. liezen,rns.ar een zwak moment van zijn te- DCG 2 1-0-2 2 " 10+ b.p. 

gcnstarld8r buitte hij goed uit! De Vos 
Won door Gen niet geaccepteerd dameoffer, 
dat wel een stuk opleverde, Na enkele 
Spartslingen kon zijn tegenstandelr opgeven. j 
Sewrajsingh was boos op zichzelf,nuttig 
werk! Van Steden kon met de kwalitGit meer� 
niet tot winst komen. 
Een overwinning op het nippertje! 

. . . . . . . . . ' . . . . . . . . . . 
il,__cl_e_ç_�J!lJ:i.eJO_Jj]J, 
Caiss� _....:.....,_Vole)i·iKrcn2b,_o_i,0_J_ 
van Cleeff t�+ v.d.Heijden 
Broersma t-t Eurelli 
Serlijn 1·�--t Berndsen 
Zegerius 0-1 Hendrikze 
ter Heege 0-1 Muller 
Helsloot t-t Pilmeijer 
Zeven 
de Jong 
de Vries 
Lagendijk 

0-1 Hendrix 
+�+ Lensen 
1-0 v,Slochteren 
1-0 Moes 

- .J.+.J.-----
4-t-st 

Caissa 2 op een gedeelde 1/2e plaats; 
maar zelfs no, B heeft nog kampioens
kansen.Het naar we dachten sterke ASVU 
moest al 2 nederlagen slikken, 
C2issa 2 moet tlog spelen tegen de nrs. 
1".3 -7-·8 
Het k�achtsverschil is zeer gering. 

• " • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • •  • • • • • .rr•"'r.•r•"•"•"• • • • • • • • • • • • •""""' " " • • • • • ' • • • • •• • •  

Eer._ \llJadst::-ijd, ::!-i..e een nederlaag op het 
r.ippertjc zou ènen vermoeden. Serlijn 
en Helsloot kregen remise in een toch wel 
verloren stelling. Zeven was van slag en 
verloor als eerste vrij snel. Van Zegerius 

hadden we wel iets meer verwacht.Dok ter 
Beege had het zwaar te ve�duren, Toen er 
enkele" dikke Bertha 1 s"op zijn koning wer-
den gezet �as het uit! Lagendijk won op de 
klok in een gewonnen stelling, Rob de Vries 
had een goede dag! Van Cleeff kreeg ook iets 
meer dan we verwacht hadden. 



Bckorschaa.k 

;\rtikel 3 von het ><edstrijdreglement voor de SGA-cup zegt: 
D8 indaling .van de voorronden geschiedt in overleg met de bondscompetitie
l8idcr. 

1:18 ver1no8den,dat de heren van Mastrigt en Stijger een fuifje achter de rug hadden, 
toen ze aan die indeling begonnen: 

groep E 

Of groep I 

W1meer - TAL - CAISSA - DOSTEN/TOREN 
(li6n KNSB-er, twee hoofdklassers 

VVGA + De Pion - Zukertort 
(6�n KNSB-er, twee hoofdklassers 

Of groep G: Max Euwe M. - US - De Amstel - Patr,Oost 
Enl'in, wij speelden in groep E, Resultaten: 

in li�n groep) 

in Mn groep) 
(li�n KNSB-er + 2 hofdkl) 

:1. \r.J 'meer 
2. Caissa 
3, Tol 

1 2 3 4 
--3+�-4 = 9t 

= 6t 
= 6f 
= 1t 

bordpunt 
Caissa en Tal behaalden beide 

t1, Ooston/Toren 
2 
0 

• 2+ 
• 

3t 
3 
• 

" 

' ' 

6t punt. Caissa gaat met W1meer 
ovBr,omdat het van TAL won. 

Oosten/Toren fungeerde als"slachtschaap'! Of dat de animo om deel te nemen 
aan de cup-wedstrijden bevordert wogen we te betwijfelen! 

Intussen is de indeling voor de Be finales bekend geworden, Daarin zien we: 
Energia V ictory DOS DCG 
MaxEM ASVU US - Patr,west 
W1meer -·Nieuw West DDI - Zukertort 
VASASC ·Ni.euwendam �aissa - Volew/Kromhout 

Do bekerwedstrijd Caissa - Volew/Kromhout wordt door ons thuis ge
speeld op dinsdag 25 januari, 

·-·-·-· 

D� �ONDSCDMPETITIE bcikekon • •  
==;========================= 

Elders in dit nummer hebben we de stand in do hoofdklasse gepubliceerd, In die 
klass.c blaast Caissa 1 een behoorlijke partij meo, We zijn ook sterker dan verleden jaar, 
Waar we eigenlijk al jaren op gewac.ht hebben begint nu te 11komen°. Zo 1 n tien jaar gole
don hadden \•Je in Zuidema en Goldschmeding topmensen, die aan de kapborden fraaie prestax 
ties leverden, Zo'n kopbezetting hebben wo nu weer. Eijgenbrood jr, Arp en v,d,Vos vor
men gedrieën een stovig koptrio. Daarachter het mi_ddenrif Brouwer,58wrajsingh en de V.os. 
Dat v.d.5pek en dB Bcus bij meer training een betere vorm zouden kunnen bereiken staat 
als Den paal boven water. Maar hun studio vormt hier een 11belemmering". Brouwer hooft 
do plaats in Caisso 1 van v.'t Riet ingenomen,die uit vorm is. Alleen voorzitter van 
Steden kan zich als oudere nog handhaven. Verder is het h8le team �en jong team,waar 
we misschien nog veel pluzior aan kunnen hebben. 

Watergnafsmc;er blaast beleefd ( ! ) van do "toren , • , • •  De Pion, TAL en C:'issa 
zijn goed geleide clubs, maar ze gaan alle driu voor de bijl! Wat Do ·Pion betreft is dat 
gelukt, Maar in de 5e ronde wachten we vol spanning op de kamp TAL 1 - vl1meer 2 , 
Op meen� 7 februari volgt dan W'mcer 2 - Caissa 1. 

In do eerste klasse D speelt Caissa 2, Na de nederlaag tegen Patr,West 2 dachten 
we kansloos to z�n. Maar uit do stand ziet u,dat we nog volop in de running z�n.Brou
wur mag door do invallersbepalingen niot meer in C,2 spelen, .Dat zal .straks ook met 
Arp zo zijn,Maar di<> kan misschien nog net in de big match teg13n Nieuw-Viest meedoen.Als 
tenminste de datum vr\jdag 28 januari goed zit b\j Arp ! Ook Victory 1 krijgen we nog te 
bestrijden• 

· Caissa 3 heeft 2 wedstrijden gespeeld,die beide in nederlagen eindigden. In do 



2a kl•ssc wordt toch beduidend sterker gespoeld dan in da 3s klasse, ·Maar de tegen

c, hn�ors De '\mstel 2 en Volcwij ck/Kromhout 3 waren toch wel de .sterksten, dachten wo, 
l1Jc z';n u do stanä in de 2e klasse C nog schuldig, bDgewerkt t/m 28 doe, Op die 28e 

vGrlorcn wij van Vol/Kromhout· en won De Amstel van Ons Huis/PKP 2 met 7t-2-h 

Stand: 1 • 

2, 
3, 
4. 
5, 
6, 

De Amstel 2 3 2-1-0 5 pnt, 
Volow/Kromh3 3 2-1-0 5 
Raadsheer 2 2 2-0-0 4 
Ons HuisPKP 2 3 1-0-2 2 
Caissa 3 
AGT 2 

2 D-D-2 0 
3 0-0-2 0 

dins da g 4 januari: 
'' 
' ' 

'' 

11 
1 8 

25 

donderdag 27 
vrijdag 28 

' ' 
' ' 

' ' 

' ' 
, , 

maanda g 7 fabruari: 

18t b.p. 
16 b.p. 
13 b.-µ. 
13t b.p. 

st b.p. 
10t D.p. 

Caissa 2 Weesp 2 
Caissa 1 U.S.1 
Caissa ( 

- T.�L-B 
extra camp) 

Caissa ( k - l(ole;1/d K),romhout be erW8us"tnJ 
Ons HuisPKP 2 - Caissa 3 
Nieuw. West 1 - Caissa 2 
W'meer 2 Caissa 1 

Op 27 en 28 jan.spelen 
Ç�issa 3 on Caissa 2 vlak 
na alkaar. De invallersmo
�elijkh�den z�n dan wel 
husl urg klein. Een kleine 
fout in de programma
opstelling! \.IJie zei er dat we in januari een rustige maand hadden . 

Liofst 6 w edstrijden ! Houd s.v.p. dE data in d0 gaten! 

.- . -.-.- .-. 

Onze J2il.����0..P=§�f. seint: 

In december liefst twee brandgaten in de nieuwe vlo2rbedckking! 

Wie i3ts in het lokaal laat liggen moet eerst de hoer T ishauser bellen (730467) 
Hij woont immers niet meer in de v. Ostadestraat ! 

Do tolefoon,die nu in onze speelruimte staat,rnag allefun gebruikt worden in bij
zondorc omstandighede�. Spaar dus s�v.p. niet �AX uw gesprekken op voor de 
sch6akqvond. 

Onze vriE.nd Barondr_egt, die 1tJe in l::ingc tjjd niet gezion hebben,heGft zijn kaak 
gcbroken • • • • • • • • •  van harte beterschap! 

Nieuwe 12den,dic gaan clubcompotitiereglomont bezitten,kunnen een exemplaar bij 
du w8dstrijdleidor vregen; 

Ons speeltempo voor clubwedstrijden� 35 zotten in 1+ uur 
Het speçltLmpo voor bondswodstrijdcn:bGkor en r;:;xtra cornP.: 40 zetten in 7 kwàrtier. 

Mag altijd is er enig r-J achterstRnd in da contributiebetaling; u k r:'nt ons giro-
nummer C 2882 tnv, SV, c:11SSA. 

Als u Q8St8n ontvangtibent u toch thuis? Er zijn er ondar ons,diG als zo een gast 
ontvangen (van aen andere �creniging) niet thu�s (= op de club) zijn, 

Ten slotte • • • • • •  voor 1972 alle goeds • • • • • • • weinig nullen • • • • • • • • •  vGol schaakijvcr 

toegewenst door de red�ktie! 



Cl_uj:i_c;.9_mp��.ti i;_:i.� 

2l.a.J!.cLY!'l3.�_ .d.§..S• 
1 • Eijgenbrood jr. 70-884 
2, Arp 69-839 
3. Brouwer 60-647 
4. de Vos 67-613 
5, Swart 66-571 
6. Musink 65-559 
7. 5ewrnjsingh 64-537 

1t!' ___ ,L�,�ci ..• Y9�f?.� "-.- "-._• �-----��c.É.� - •..!,...!.. 
11 . van Hulst 60- . • .  
1 2. van 5tDden 59-529 
1 3. V3n Cleeff 58-5 1 4  
1 4. Eijgenbrood sr. 57-497 
1 5. v.ri.Spek 56-495 
1 6. Couperus 55-491 
1 7. Broorsma 54-480 
1 8. de Bsus 53-467 
1 9. van 't Riet 52-431 
.20 •. J'�iL"F. ·-·······--··___jj-426 
21. 
22, 
23. 
24. 
25, 
26, 
2T. 
zo. 

Vonk 
1.riol ter 
Frensdorf 
Serlijn 
van Dijk 
Zegerius 
He lsloot 
Neidig 

50-425 
49-423 
48-422 
47-422 
46-41 9 
45-376 
44-364 
43-353 

29, ter Heege 42-344 
3 o .•. .K.r.ci.l.. . • .•. . -·· ___ .'lJ.:B.9.. 
31 . den Hertog 40-31 0 
32. Oudmaijer 39.290 
33. de Vries 38-286 
34. de Jong 37-283 
35, Appers 36-280 

36, Zeven 35-279 
37, Alborts 34-267 
38, Lagendijk 33-241 
39, Bruining 32-21 2 
40, Bakker 31-162 
41 , Moravec 30-1 58 
42, Schmitz 29-11 8 
43, Raehuis 28-104 

!!.1.._.f.8.9!'1-8fl . • . . .  - . -· �?J __ -;.J)J._ 
Niet ingedeeld: 
Booyenga 
Eefting 
Grünbauer 
Koning 
v.Oostveen 
PeteJrs 
Jl(ok 
Holdorp 
Barondregt 

hor! 
hor! 
hor! 
hor! 
horl 
hor! 

hor! 

hor! 

\ 

Winte;kampioen: Eijgenbr.ood jr, We hebben nu de helft 
van de competitie achter de r:ug, 't Is wel •Jat 
beangstigend die no, 1 en 2 .O.P eenzame hoogte 

1 
1 

• 

f 

·
te zien staan, Arp doet het prima. Zo'n 200 pnt, 
er achteraan komt een hijgende,snuivende groep 
aanzetten onder aanvoering van Brouwer,die het 
ook p-rima doet! Swart werkt 1 s :Jvonds weer voor 
enige tijd, Wo hopen hem zo spoedig mogol.ijk weer 
terug te zien. Zijn niet meespelen in Caissa 1 is 
een verzwakking. Van Steden en Sewrajsingh spelen 
stuivertje wisselen. Newcomer van Cleeff doet 
hot leuk.·Hij is in enkele maanden stukken voor
uit gegaan, Van 't Riet en Vonk beginnen wat bU 
te komen, Ze hebben een grote achterstand gehad, 
Broersma doet het ook goede,evenals Meijer,die 
na de laatste ronde met VJ al ter ruilde, die hij 
versloeg, Walter speelt leuke aanvalspartijen, 
maar hij raakt toch nog wol "ens de draad kwijt, 
Tussen de nrs 19 en 25 zitten slechts 12 punten 
verschil • Van Dijk hebben we enkele weken na zijn 
trouwerij nog niet gezien. 't Is ook allemaal zo 
nieuw! Zegerius moet nog al eens tegenslagen 
incasseren. Niet al te overmoedig \.'Jorden. Hel
sloot, tor Hoege en Krol beginnen hot leuk te 
doen. Neidig staat beneden zijn kunnen, 

Op plaats no, 31 ontmoeten ws den Hortog,dio 
aan zijn h•eade schaakjeugd is begonnen, Oud
maijer staat te laag en Rob do Vries begint woor 
aan een stijgmanoeuvre. Hij vindt,dat hij te dicht 
bi.j den Hertog komt,van wi� hij maAr niet kan win
nen. De Jong blaast ook nog lustig mee , maar 

•Zeven is van sla-g. Hij kan zijn draai niet vinden. 
Komt wel weer, Lagendijk kan· hom een hand goven, 
Hoewel hij na de laatst8 rondo twoo plaatsen go• 
klommen is. Schmitz belde ons enige tUd gelede� 
vanuit het ziekenhuis. \/Je weten niet of hij er 
uit is. 1J1Jf3l \1/eten wo,dat het huis \-Jaar hij onder
dak had verleden week totaal is uitgebrand, 
Onze laatste 13anwinst Moravec belooft wel wat 
te worden, HU heeft er aardigehid in en dat 
zegt allosl 

Op 4 januari beginnen we aan do 2e helft mot 
c!o 1 88 rondo. Succes allemaal! 

Rost mij de groeten to doen van onze vriend Vlas
bloem,dio mij bolde, Hij spoelt in Hilversum in 
een club,waarin hij 11de rpime donna11 is (al is 
donna dan vrouwelijk). Op 28 dec, hadden we onze 

.vriend Heins een avond in ons midden. Leuk! 

E, 


