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f�P�;i;:._�ari,.,_rnaand van de waarheid 

In de Band hebt u kunnen lezen,dat Caissa 1 en Caissa 2 aan de top tioon
den. We hebben nu echt.niet gedroomd van twee kampioenschappen. De weg was nog kort 
m3ar zwaar, Caissa 1- is d·e kop kwijt, vlatergraafsmeer 2 (met Piet v_,d,vfoide) is te 
sterk1 op 7 februari.moest Caissa 1 het onderspit delven, Geen schan�e! Ook Caissa 2 
staat op de tocht, Runner-up Nieuw West 1 weerde zich danig, Op di� moment weten_ we 
nog niet,hoe de tweede zitting in deze wedstrijd zal eindigen. 

Caissa 3 vond een laatste plaats met 0 punten wat beschamend. Reden waarom 
de Je 1.01edstrijd werd gewonnen. In de competitieoverzichten vindtu weer de standen. 

In de clubcompetitie enkele verrassingen, Vooral de opkomst is in stijgende 
lijn. Let vooral op de nieuwe" indringers". 

Het.ledenbestand nemen we onder de loep. We kunnen nu al rustig vaststellen, 
dat obze v2reniging aan speelkracht gewonnen heeft, Dat zegt b,v. ook de goede stand 
in de hoofdklasse. Een beschouwing van de wedstrijdleider over Caissa 1 vindt u ook 
in dit nummer. 

We mogen niet de bekercompetitie vergeten. Daarin horen we bij de- laatste 
acht.Net als vorig jaar! 

In clubbladen van �nder8 verenigingen is een discussie aan de gang over het 
spGlen ''met hut mes op tafel", Ook d3arover willen we wat zeggen. 

We naderan nu hot einde van de bondscompetitie, We verwcichten dan nog een 
spannende racu om do hoogste plaatsen in de clubcompetitie. 

E. 

Laa�sto nieuws 
Meijer heeft zijn afgebroken partij tegen Nieuw WGst 1 gewonnen! En daarme8 
'wonnen we do wedstrijd! C'!issa 2 blijft bovenaan! Fantastisch! 



BDN!JSCOi'if'.�11 TJ,S 
j januari J 972 
���2._ ____ -=..__,Weesp 2 
.�rp 1-0 Schagen 
Nusink t-t v.Dulken 
v,Cleeff 1-0 Otten 
Couperus 1-0 v,Heusden 
Broc;rsma 1-D Scheermejj er 
Meijer 0-1 v,Zon 
Walter 1-0 Boom 
Fr<ónsdorf 1-0 Vonk 
Zegerius 0-1 Kok 
Neidig 0-1 ten Brink 

6t-3t 
Een oude tegenstander ontmoetten we nu 
eens in Amsterdam. De kop van ons tweede 
kwam bijzonder goed uit de verf door 41-
van de 5 punten mee te nemen. Mejjer,Zege
rius (die toch wel van slag af is) en 
Neidig (idem,idem) beten in het zand.Een 
goede overwinning,die ons tweede de kop 
in de eerste klasse D geeft, 

11 jaouari 197..?., 
Caissa 1 - U, S, 1 
Arp · ��-�"�·�-·�-k-t--t---5��i fbe:cgen· 
Eijgenbrood jr, 1-0 Gieske 
de Vos 1-0 Simon 
v,d,Vos D-1 Kuipers 
B:uouwor 
Sewrajsingh 
Swart 
v.Steden 
:Je Beus 
v,d,Spek 

' ' 2-Z 
0-1 
1-0 
D-1 
1-0 
1-0 

Versteeg 
Turk 
Rothengatter 
v.d,Weij 

.Straathof 
Goote 

-- -- ---
6-4 

-2-

Een wisselvallig spelend US heeft zich 
tegen Caissa 1 tot het uiterste' ingespan
nen, Duidelijk bleek weer,dat we nu toch 
wel ov0r een sterke kop beschikken, Ons 
middenrif,behalve Swart,sp8elde niet best, 
de staart kwispelde wee� best! Ook hier 
Ben averwinning,die ·besliste, dat Caissa 1 
ljjstaanvoercler is, Voor hoelang? Dat ant
woord komt op 7 februari! 
Arp speelde eens nan het eerste bord,om
dat hij in de int·urne competitie op die 
dag lijstaanvoerder was! 

' 

• 
18 januari 1972 
Caissa TA_L.Jh 
Hel sloot +-+ ? 
ter Heege o.;.1 · ? 
de Vries t-t ? 
den Hertog 0-1 ? 
Motavec 1-0 ? 
Reehuis 1-0 ? 

3-3 

Deze wedstrijd werd weer gespeeld in het ka
der van een buitengewone competitie,waar
aan ploegen van de voormalige Kantoor
Schaakbond deelnemen. Caissa en TAL hadden 
voor deze competitie zestallen beschikbaar. 
De w'oegschaal bleef in ·evenwicht, Leuke 

·. o\:Jelrwïnnïrlge·n van Moravéc ·(zijn vuurdoop) 
en Reehuis (idem) ' 
De namen van onze tegenstanders hadden we 
vergeten over te nemen;we merkten dat pas 
toon het wedstrijdformulier al verzonden 
was! 

25 januari 1972 
bekerwedstrjjd 
Caïssa 
Eijgenbrood jr. 
Arp 
Swart 
v.d.Vos 

_V�l,�l"ii2J�LJromhout 
1-0 Scholten 
t-t v.d.Fluit 
1-0 Schelhaas 
+-+ Lag erweij 

3-1 
De uitslag lijkt royaal,maar vergis u niet, 
Volew/Kromh, heeft uitstekende kapborden 
De tegenstand was heftig. Na de eerste 
zitting was het 1t-t voor ons;we rekenden 
op 2-2 en zouden dan toch winnen door de 
overwinning van Swart.Maar in de 2e zit
ting won Hans aan het eerste bord;de par
t� van v.d.Vos werd remise gegeven (hU 
stond o.i. verloren) 

Caissa hoort nu bb de la�tste acht.Als 
wu bekerleider Roosendaal mogen goloven, 
dan wordt deze bekercompetitie een zeer 
merkwaardige! Elders in dit nummer zeg
gen ·we er meer over! 

In de kwartfinale speelt Caissa tegen 
US. Daar zitten weer kansen in. We bera
den ons over de. vraag wie op dit moment 
onze 4 Sterkste spelers zijn! 



J "":! ·.., c;.2:rna n 
ÎY-1i9t 
1J;j nonds 
Sto.·:l 
t<c J k 
v • .  :i. Vt:ld!.3 

Doï.,�H;;linq 
B ,;ek 
HL1isman 

1-0 Hels.loot 
��...-!- tor Hecge 
0-1 5molders 
0-1 Oudmaijor 

t-t ds VriGs 
C-1 loven 
1 ,. -u 

+-+ 
0-1 
0-1 

den Hertog 
Lagcndjj k 
Moravec 
B;:ikker 

0c ��?rat� DV8rwinning van Caissa 3. Smol
dars sp�Lld�. vo�r du ucrst2 keer en won 
met8Gn maar;Moravec idem, De ova�winning 
v�n Bakker is louk•- hij na� de- tijd 8n d�n 
• • . • • •  ! 

.2 8 j a_rl_u_o_r_i. JJI?. 
.ti.LlJaVL __ y�c#s_..t_ j �-�-,� .. �--f.���,§_l_ 
l<okkos 0-1 Arp 
Hogoncsch D-1 van Clceff 
T 2rl...rij n -}-+ Cuupurus 

' 
�1lisscr U-1 f-,Jusink 
Schi;;p;.:rs t-+ \-Jol tor 
r·fullcns VF.ln Dijk 
Hoek t-t Holclcrp 
Koopman 1-IJ Fronsdorf 
5tijçer 1-0 �Jcidig 
�·l�8.UWcnhuis. î-'lcij er 

3t-4t 
D2 L�rst� zitting �af ons 8on voorsprong; 
al:3 \rJG �-,crlijk zijn_, v0rhcugcn wc ons al op 
t punt uit d� 2 ofgcbrokcn partUon. Op 
11, febr. worden ze uitçuspecld. Misschien 
k�� de uitslig noç in dit nummer vermeld 
�orJon. De 5 ko�bord2n V8rzamold6n 4 pun
ten ;niet gok! n� st3art deed het niet 
bost. NiLiUw West is acn kwaaie toçunstan
dcr, �i� sJl< vecht.voor �en 1c pl3ats. 
Samon met · victory an [3issa 2 zal dat ge
vec ht nos �-.iel oven voortduren, Victory 
on Cois2a 2 o ntrno ct3n elkaar in do vol
c;ondo ronde, 

(Zie laatste nieuws op pagina 1. 
M��Gr wint! Stand nu Jt-st de twoe 
win�tpuntcn zUn l:innen!) 

l fe$:�i 1JJ2. 
!:!.ê.i.'U'..9 raaf _�_m_s,.e]"_2 •• _-• ..C_ a.i.s.S-", _t 
v.d.Wcidc 1-0 Eijgenbrood jr 
5choemaker 0-1 5wart 
Karper ' ' 1�rp 2-Z 
Langornk· 1-0 de Vos 
irautwein 1-0 v,d,Vos 
Jonkman ' ' v.d,Spek 2'."'"Y 
van \>lijk -}-t Brouwer 
de Vries 0-'1 5e•irajsingh 
Vraman 1-0 v .Stcd 8 n 
Eührs 1-0 de Bsus 

-------
6t-3t 

Twee overvJinningcn on 3 remises waren cns 
dool, -l<Gurig spel van Swart en SGwrajsingh. 
Toch wol goodo remises van Arp,M.d,Spek 
::n Eroawcr,Dat de junior zou verliezen 
tcgon v,d,Weide was ac�n veirassing. We 
kunnen rustig zuggen dot wc tegen een der
golij k team weinig of g�en ]c3ns hebben • 

W'meor staat nu aan do kop met �6n punt 
voor.sprong en zal in zijn lafltstc wedstrijd 
tagcn US· wol geen ·faut m�kcn. Caissa· 
spoelt zrjn l.<Jatste-- 1t1odstrijd togen Zuker
tort. 

8 fobruari 1972 
oxtr··a-c·a�pcti t_�"9.. 
Publie_k_o_ WorJ<en_)_I_ •. __ ._ •• ..CP.:L.s.s.� 
l<luin D-1 Moij or 
L6wa 0-1 ter Huege 
Micdor �·-t �p Jong 
do Jong +-+ Lagandijk 
Wubbol ts 1-0 Bruining 
Heimink +.-� Bakker 

_____ ,�-

Caissa .IJl!E:JS net i:;v�::n st CJrkor " Bruini.ng 
ondcrgin� de vuurdoop in h8t compct{tio
schaak. In deze competitio spoelden wo 
nu 3 koor;�c wonnen er twee en spe8ldcn 
�ên ·-ks.or gelijk,-· 

(Een compiimcnt aan d8 bands w,l. 
omdat hij.deze ox-kan�o�rclubs 
niet maar hsoft laten zwemmen; 
deze extra-competitie geeft �nzicht 
in de sterkte van deze varenigin
gcn; voor de �.s,incieling van bc
L3ng) 



.P.:�-�--�P. �S!Jf..�.c�� 
Uitslugun Be finales: 

Enurgia - Victory 
Ma" Euws- ASVU 
W1mocr - Nieuw West 

3-1 
t-3+ 
2-2 

-V.AS/ASC - Nieuwendam 1-3 
. D06-DCG 3- 1 

US-Patr.West 2t-H· 

UDI-Zukertort 
Caissa-Volew. 

0-4 
3-1 

D<0 K�ISB-crs VAS/ASC Gn Max Euwe M. uitgeschakeld en W1meer op het nippertje 
de volgende ronde.Toch w�l verrassend. Voor de kwartfinnlos zijn de volgende 

naar 
wedstrij-

r��n vas+gosteld:· r,, -Äsiiü-:-Ë;;;;;::9r�------1, 
NieLI\>Jendall)-W �meer 

1 Zukertort-DOS 1 . 1 
1 Caissa-US (22 febr) 1 
!---------------------! 

Caissa heeft het weer ver geschopt, Op 22 febr, 
gaan wc thuis US bekampen, We hebben weer eon 
thuiswedstrijd geloot, 
22 febr , wordt wel belangrijk, 
die avond thuis tegen Victory 

++++++++++++++++++++ 

Caissa 2 speelt 
1 ! 

.Ql!.e...'!"_�ic_�_i;_ en _êj;.."_nden bondscompeti tie Uitslagen voorlaatste 
W'meer 2 - Caissa 1 
Zukertort 1 - TAL" 1 
vieesp 1 - US 1 

ronde: 
Hoof�sse 
L...iJ.' m e_q_r_2_ .. . _ _§_ --4 - 1  -1- 9 pnt. 

6t-3t 
7-3 
st-3t 

2, Caissa 1 6 
3. Weesp 1 6 
4, rnL 1 6 
5. De. Pim.n 1 5 
ii, Zu_k.2.,:r_"l;_«,rj;j ___ 6 
7. US 1 6 
8, Do Amstel .1 5 

4-0-2 8 '. 
3- 1-2 7 
2-2-2 6 
2-1-2 5 
2-1-3 5 
2-0-4 4 
1-0-4 2 

' , 
" 
" 
" 

" 
' ' 

De Amstel 1 - Pion 1 uitgesteld 

Programma laatste ronde: 
De Pion 1 - Weesp 1 
TAL 1 - De Amstel 1 
Caissa - Zukertort 1 
US 1 - W'meer l 

Caissa moet zijn laatste wedstrijd spelen tegen het in degradatiegevaar verkerende 
Zukortort,Dat betekent oppas''3on, Zal US n og voor een verrassing zorgen? Een kat in 
nood • • • • • •  

1 8 kla_� 
h.!=.?J."s.�2..L . .5_.1-D-1 8 
2. Victory 1 5 3- 1- 1 7 
3. Patr,west:t 5 3- 1-1- 7 
4. l\SVU 1 5 2- 1-2 5 

s. T/\L 2 5 2- 1-2 5 

.fu..J!"Lt!&l!.êJ"1-. 2-,".?.-0 -3 4 
7. DCG 2 5 1-0-4 2 
8, ''!eosp ·2 5 1-0-4 2 

2 o kJ.�-�-'!.1"-S 
.L.. .• D.'!"�� !11 §"t.o.l _ _?_ •• " _4 __ 3- 1-0 
2. Volewil<romh3 3 2-Î-D 
], Raadsheer 2 3 2-0- 1 
4. Caissa 3 3 t-0-2 
5. Ons Huis 2 4 1-0 -3 
6. 1\GT 2 3 0-0- 3 

�nt 
' , 
, ' 
' , 
' , 

1 1 

, ' 
" 

7 �nt. 
5 ' ' 

4 ' ' 
2 ' ' 
2 , ' 
0 " 

·ne vorrassende overwinning van Meijer .in zijn afge
broken partij bracht ons de overwinning op Nieuw 
Wust 1. Fantastisch.De adgebroken partij van v,Dijk 
is nu van geen belang moer. 

Caissa 2 moet nog spelen tegen: 
Victory 1 (thuis op 22 febr.) 

(Deze wedstrijd 'kon wel eens beslissend zijn,) 
en tegen DCG 2 

·caissa 3.niet meer onderaan, Er is in deze afde
ling geon degradatie door hot terugtrekken van 
Het Zuiden 2, 

Caissa 3 ontmoet nog: 
Raadsheer 2 en AGT 2 

----- ------ ----- ------
Programma: 22 febr, thuis: Caissa 2 - Victory 1 

22 febr, thuis: bekerwedstrijd Caissa - US 
29 fGbr. thuis: Ca. is sa 3 - Raadsheer 2 

7 mrt. thuis: Caissa 1 - Zukertort 1 
14 mrt. thuis: Caissa - Slotervaart (extra compotitie) 
2 1  mrt. uit: DCG 2 - Caissa 2 



t'. U 3�_,.,Y._U"f._S Jn .e ... rJS",.,. �- ���l}.9,._�,!!: 
Bedankt: F,A,H.van Bruggen (veel 

D,J,Appers (�tudie) 
overwerk op dinsdag) 

··Afgovoerd:A.S.Cromers an J.H.M.Garben ( bij de invasie vgrr riteuwe leden in sept cm
bGr werd ons meegedeeld,dat WE rekening moesterr houden met enkele niet
blijvers) 

I� i:..:: U\r\l lid: f.i. H, Smolders -harte·lij k welkom ! 
/\antEil le!..leh per heden: 51 
++++++++++++++ 
5totisti2k van ons ledenbestand: 

tim 20 j s ar: 0 . 36 40 jr: 1 56 - 60 ·jr: · 2 � 

21 25 j:::ar: 9 41 45 jr: 1 61 - 65 ·jn:· 4 
26 30 j sar: 13 46 50 ·jr: 2 65+ . 6 
30 35 j::i ar : 8 51 55  jr. 2 

Uit dQzo �ot3llon blUkt,dQt we wat da leeftUden betreft erg jonç zijn. Niei min
der dan 33 van de 51 leden zijn ben�don do 35 jaar! Slechts 18 er boven, 

BOGOODOOOOOCOO 

Er is in onkolG clu6bladon wee� een.diskussie op gang over hot spelen 11met bet 
mos op. tafel. De 6�n vindt: Het moet W3t g2moedolijk blijvan,dc ander zegt : N ee,wet is 
wat� Een spal�r,die het alleen maar gcmoedclUk wilde,was b.v, Garben,die we hebben af
g;o;voerd F!.lË. lid (zie:: boven). Hij spoo ldo een clubpartij ,werd vier k.::cr gewaarschuwd,dat 
hij zljn klok v�rgat • • • • • • •  de klok vicl,hij stond stukken beter,m':l.ar VrJrloor. Dat zind G 
hem maar m� tig.Ail verdween en kwam niet weer. Vond het zelfs niot nodig te antwoorden 
0p u�n 11vcrklsrande1; brief. 

WrJ cl:Jchton de Zé·�nk scherp te kunn8n stellen. Menscn,die z·ich niet will:::.1n houden 
;:i.::1n cl;] 1�si:;c�lr2gelsn , zijn voor het l?lubschaak ongeschikt . Vroeg of lsat krijgan zsJ al
t�:d onsnigh8id un lopen boos wog. Elk spel hoeft zijn rE:gels. :lls men gaat marchanderen 
met d2 sp2lrog�is wordt het een rommoltje. De regels zullen aanvnard moet en worden. 
KQn d�t niut ,dnn mo8t mon huisschakcr of caf6schaker word en of blijven. Of men moet 
bihn�n d8 v erenig ing nnast oen''groep jougdschaak11 oen groep ''gozellighcidsschaak!1 vor
men. Tli�, lc-�::itstc groop zul nooit zei groot worden. Een mens wil·· zich grnag meten rnct 
.1c11 anjer . BU rlat moten hoort oen maat.Daarmee valt niet te scharrelen . 

V�r2}P'� van do competitiowLldstrijd ONS HUIS/PKP 2 - CAISSA 3 
fJund1::;r;:L3g 27 j3n. moest het er von komon;na 2 nsderlagcn t l:�gen dermoed.Elijk de. sterk

ste to3ms rnoc:::d.: nu do eerste overwinning worden behaald. De strijdlust was kf.c:nnelijk 
sroc·t.On��nks uni� guzock waren alle Caissancn keurig op tijd pres ent . Na ruim een 
h.:Jlf uur spelen hielr:.[13n Rob d2 Vrios Cfl zijn pa rtner het voor gezien (t-!) Een f ..uur 
ln'tcr VJon Oudm.s.ijcr duur ;:,en surplus aëJn lichto stukken. (t-1t) ·T2gr3n tienen had o.ok C3 
-zijn �crstu nul.U::n Hertog s trc. c:k de Vl§g .(1t-1t) Even lfltr�r bc;s.tondigdc ter Heog.c de 
ge: lijk_.:; st,::1nd ( 2-2) HQl f cl f IJIJQS de t5j d, 111a aro1:. C 3 met mokerslagen begon. Moru.vcc w.ees 
oen h:Jrh.::::aldolij k rcmiscaonbod af c;n l:·iOn tenslotte ( 2-3) Hierna· zcgr3vicrdo Smolders 
( 2-4) �n or:i 2 minu-�on over half ol f· plu

.
kte -Bakker de vruchte n vnn zijn grotere conccn

tr�tic (2-5) Restnnt: Hclsloot pion minder;Z�vcn • • •  cr kan nog-van alles gebeuren en 
uw scribont • •  j� hU stond eon vol stuk achter. Om 11,15 krijgt Z2von 2 on loper cadeau 
(2-6) Dn��c�g.�t·-:k2nd3 houdt zi)n stoll�n�J potdicht on sleept er remise uit en Hclsloot 
die niet cfiacrrli:-; �<Jil zij n, gc;:;ft een stuk CEJdeau sn VerliÜst. Eindstand ( 3t-6-t:), onze 
a�rstc overwinning . 



• 

' ' Clubcompctitio I> 
�:.tê..�sL .iJJI! .8.. .f..o.b.r.ui'.:�A Sedert het vorige nummer is de afstand tussen de 

1 • Eijgenbrood 
2, f\rp 
3, S1.o1é:rt 
4. v.cl.Spr:>k 
5, 5cn'llraj singh 
6. van Clcuff 
7, du Vos 

jr, 70-1179 
69-1123 
68- 979 
67- 899 
66- 874 
65- 867 
64- 8L)5 

horl 
horl 

horl 

horl 

nrs 1/2 en de achtervolgers kJ.einer geworden, Dm do 
strijd voor d� plaatsen 1 t/m 8 zijn nu afgevallen 
Brouwer. en Nusink.Zij zullen onçet\;ijfold trachten te
rug to komen, Opvallend is. de opmars van van Cleeff 
en van der Spek! Van Cleeff is in korte tijd tot grote 
hoogte gekomon,heeft zelfs ��nmaal de 3o plaats ge
had un moest taan na een botsing even terugvallen. 

�-..ê.�. -Y.•._i;_:_•Y.o.s. __ r .  _, � �--�-��"�..::' •• �'�U--� Wc zion in ham do coming-man! Van der Spek hooft la
ten zi�n,dat pen wekelijkse gotrouwo oefening vruch
ten afwerpt. In Swart en v.d.Spok zien wo nog ern
stige belagers van do koplopers, 

11 • v,Hulst 60- . . .  
12. Brout•Jer 59- 823 horl 
13. �Jusinl< 58- 736 horl 
14. Couperus 57- 714 
15, \Vqltor 56- 713 
16, v0n Stodon 55- 690 
17. noij er 54- 682 
18. Eijg,·onbrood sr . 53- 679 
19. Droersrna 52- 659 

_?O ._y >'�-·-- ·-- ·-" . . .J.l::.Ji..5..1 horl 

Brouwc� en Nusink liggen nu op de loer. Couperus is 
nog niet in zijn oude -doen en vnn Steden is door 
slechtè resultaten in do bondscompetitic toruggoval
lun, maar ook hij zal niet vcrsag en. \.Ve zien in deze 
competitie duidelijk de jeugd opmarcheren! Vonk ploe· 
tert om b� te komen,maar het gaat uiterst langzaam. 
Meijer houdt taai vol,maar hij znl het nog moeilijk 
krijgen, Van 1t Riot .klimt ook l�ngzaam,Hij hooft zich 
or sportief bij neorgologd,dat de jeugd voorop gaat! 
Leuk dat Barendregt weer mee doot.; hij is hot nog niet 
verleerd. Smolde:rs is. oen nieuweling ,dio ook al op
merkelijke prestaties levert. Remise met van 1t Riet. 
Hij zal zeker hoger komen! Fronsdorf draait wat stroef 
en van Dijk klimt ook rustig, 

21. de Beus 50.:. 648 
22� v.1t Riet 49- 588 horl 
2 3 , Bardndrogt 48.:. 585 
24. Smoldurs 47- 572 
25. Frcnsdorf 46- 568 
26, van Dijk 45- 556 
27. ter HecgG 44- 537 
22. Hclslout 43- 506 
29, Oudmaijer 42- 506 
_J_D_,_j_o SJ.O."-.i.u.s: . •.• . ,4_1::.Ji_O6 

Holsloot on ter Heege doen hot leuk,Tor Heego heeft 
oen groep kinderen het schaken geleerd in speoltuin
verband. Oudrnaijer en Zegrius staan wat te lnag-. Ser
lijn moet nog -al oGns verzuimen door ziekte,maar hij 
zal zeker_ hoger komen. Peters heeft zijn studie mot 
succes bekroond;hij schaakt weer en zal spoedig zijn 
oude vorm wol weer bereiken. Neiclig is totaal van de 
kook. In do onderste rElgione[I wijzen we op Moravec, 
die zeker zal klimmen, Lagendij k en do Vries staan 1 
laag, Bakkar behaalde de laatste tijd enkele leuke 
resultaten. Krol on RGehuis zi8n we helaas weinig of 
niet, Kom horcn,hot clubschaak is aantrckkclijkJ 

31 .. Sorlijn 40- 494 
32, Zuven 39- 484 
3 3 ,  Pet0rs 38- 445 
34, �Jc:idig 37- 442 
35, de Vries 36- 431 
36, Lagondjjk 35- 406 
37, de Jong 34- 385 
38, don Hertog 3 3- 362 
39, Krol 32- 343 
40, fv1or3.VOC 31- 3r+3 Onze vriend don Hortog is enkele plaatsen gezakt. 
41 • Bak keer 30- 342 
42, Bruining 29- 299 

De opkomst is vele procenten beter geworden.Dat vor

43. Rochuis 28- 201 

;'14 ·..1'.0il.!!'!'D • .  - - • - •• 2"1.:-.J. 6 o 
ni5t ingedeeld: 

hougt ons. 
Schmitz ligt in hot ziokonhuis,Ham 

.. to on ucn spoedig herstel! 
wensen we het bes-

E, Booycnga 
fofting 
Crünbauer 
Koning 
van Oostveon 
Kok 
Holdorp 
.�lb8rts 
Schmitz 

-------------·-------------- ------ ----------------------------
Ons clubblnd zal uit bezuinigingsoverwegingen niet meer dan 
6 pag�na1s tellen. Drie vel+envelop wogen ncit geen 20 gram. 
Komcln wc boven de 20 gram,dan moet er geen 20 , maar 30 cents
postzegcl op. Onze PTT weet wel van wanten. ------------------------------------------------------- ------
U blijft toch zorgen voor e9n contributiebetaling-op-tijd? -------------------------------------------------------------


