
W,Eijgenbrood 
Pythaqorasstraat 51 hs-tel, 357178 
penningmeester L,C,Serlijn 
�e v,d,Helststraat 38 hs 
G em,giro C 2882 t,n,v, SV CAISSA 
secr/wl W,Eiigenbrood - zie boven 
�dblad no, 176 a�ril/mei 1972 

Na de bekendmaking in ons vorig nummer van het kampioenschap van Caissa 1 
.staan ••e nu heel dicht voor de "gevolgen" van dit kampioenschap, De promotiewedstrij- . 
de'� s·c,,,rn voor de deur, Op 6 mei bijten we de spits af, We zijn ijverig aan het zoeken 
9'''.F<a:i naar een oord,waar de ploeg zich een week rustig zou kunnen voorberei:len, 
F" .cc· c'' duizendjes ontbraken, Daarom hebben onze mannen zich maar in eigen home terug-

9"tmk'.:ori ·om nog eens een enkele opneing door te nemen, Dat er "voorbereid" wordt , , 
behoeven we u niet te vertellen.Elders in dit nummer meer hierover, 

Van het SGA-be�tuur ontvingen we een offi�iële felicitatie.met een leuke uit-. 
ncuiging,Ook hierover elders meer , 

D� bondscompetitie is ten einde, Rust voor bondswedstrijdleider· Ï1�···Mastrigt, 
àie er weer zware weken op heeft zitten,U vinst in dit nummer de eindstanden, 

Voor de clubcompetitia resten ons nog 3 zittingen, Op 16 mei is de finale, 
�der enkele data gepland,die u in uw· agenda gelieve op te nemen, 

',•Je zljn nog niet aan de komkommertijtl toe. De promotiewedstrijden zullen ons 
nog wel enige tijd bezighouden, Uw redakteur is dus niet om stof verlegen , We hopen , 

·dat een aantal leden actiide-pr�senc:e zullen geven op 6 mei, .l<antinebaas in de kan
tine van Delta Lloyd is Jan Lagendijk, Hij loopt de laatste dagen steeds te oefenen 
in het zctton van goede koffie, Verder loopt hij elko dag rond met een serveerblad, 
al staan daar dan ook l oge glazen op, 

Zo leeft een ieder op zijn manier naar de 6e mei toe, Laten we denken aan het 
gezegöa: De e orste klap is een daalder waard,ook als dat is cip het hoofd van het 
Deventer Schaakgenootschap Pallas, 

Mannen�leef mee! 

.�JllP.E.LJl� 

i . 
11/J.; . 
. --

In de maand juli wordt er .fil:..eJ:. geschaakt;de laatste 
We beginnen dan weer op dinsdag 1 augustus. Makkelijk te 

speeldag is 27 juni, 
onthoud enl 



BONDS\.J�P.S.Tfül_D,EN 
.2J .. ma_a.f.t. J.9.J.?. 
D,C,G 2 - Caissa 2 ' 

-..-- �-. --'"'"·-�-��-.-. ...-.".�--·-".-" ... "_" __ . 

Levendig t-t v.Claeff 
Bulder 0-1 Couperus 
5chuuring 1-0 Wolter 
Halewijn 0-1 Nusink 
Schoof 0-1 v,Dijk. 
Brügemann 1-0 v.Hulst 
Baemsterbr 0-1 Barendregt 
Patser 0-1 Frensdorf 
Ampers t-t Meijer 
Buffing D-1 Lagendijk 

In de laatste competitiewedstrijd moest ons 
zestal in de extra-compet itie aantreden 
tegen NDSM�< Oorspronkelijk moest dit een 

�� twedstrijd zij n, maar pmdat het clublokaal 
· van NDSM gebruikt wordt voor bruiloften en 

partijen,was spelen bij NDSM door het enorme 
k:<rbélal. onmogelijk! In deze laatste wedstrijd 
k�riden Mulder en JJsselstijn nog net even de 
competitie-vuurdoop ondergaanJ met wisse
lend succes, T.lsselstijn won en Mulder ver,., 
loor, Smolders is wat van slag en good old 
Alberts werd overwinnaar. Moravec en 

Een wedstrijd,die niet meer van belang was, 
Caissa 2 begon met het in ontvangst nemen 
van gelukwensen met het kampioenschap van ... 

de Jong waren vredig gestemd en sloten 
vrede(t-tl. We hebben in deze extra-compe
titie geen.enkels< nederlaag geledsn;wel 
twee keer .een gelijk spel, 

dl3 w.l. van DCG. Wlolter en van Hulst trok�·: · - -:--... _" __ _ 
ken aan h"t kortste end; wm Cleeff en 
Meijer behaalden een half punt,dc rest won!· .;· · 

PROMOTIEWfi:DSTfif.IJJ,E_N.JJ..1�-5.A.J. 

.. : ·Op; .zaterdag 6 mei speelt Caissa 1 haa:t 
eer s te ·"promotiewedstrijd tegen het Deventer 
Schaakgenootschap PALLAS, We spelen in de 
kantine van DELTA LLOYD 1 de Boelemaan6 
vlak bij het Esso Motor Hotel(vlak voorbij 
de nieuwe RAI,richting A'veen) 

.§.. apr:i,J..JJ.7.?. 
·�-�.1. :-. f_a.i_s.s.a_...J.. 

Wannee 0-1 ter Heege 
v,Dijk t-t Zeven 
v·,Wijgerden 1-0 Oudma\jer 
Vree 1-0 Alberts 
Gorrita· t-t Lagcndijk 
')isser 
v.d,Neut 
Zwinsorijn 
v ,:d �Xoddo · 

Hali 

0-1 Moravec 
t-t de Vries 
t-t Dirk·s· 
1-0 n.o. 

Ji:._Bakker 

6-4 

ih#/:e rekene� op een aantal supportters, 

i De wedstrijd begint om 2 uur. 

i Van de resultaten van do eerste ronde hangt 
,,,.w de 2e wedstrijd af• Dat kan eon uitwedstrijd 
: tegen VHS 2 in Haarlem zijn;het kan ook de 
j thuiswedstrijd tegen VIANEN zijn, 
' "  

·· We spelen met z 1•n vieren om 2 plaatsne in 
de. KNSB. AGT ;?, l<àn soms go.ecf voor de dag kome�

·

. De 
sterkte vari het· team hangt. vooral af van de 
dianstqn van. het trampei;sq.neel • .  Kopman ,j;er 
Heege deed. het goed,·. Hij en Moravsc ;;aien do 
ove�rw,innaé:)rs."Daa:rnaast 4 remises. Van Alberts � 
en Öudrnaijer hadden we eerl\i.k gezegd· wat meer; ; 
verwacht dan een O. Reehuia, die ons bij hoog 

We mogen niet mopperen over verre reizen, 
De twee versten,Dsventer en Vianen,krijgen 

thuis� Wij moeten alleen naar Hearlem, we 

Z;jn na 2 ronden de 2 promotiekandidaten 
bekend,dän wordt de 3e ronde niet meer ge
speeld! en laag bezworen had,dat hij zou komen,man

k8erde en bedierf daqrcioor pe zaak, 't Is 
niet prettig al mot een 1-0 achterstand te 
moeten beginnen! 

We hebben onze spelers opdracht gegeven de 
laatste dagen om 9 uur naar bed te gaan, 

Ook C ai
.

s sa 3 is nu ui tgospceld ! 

_1_8_apr_i.J. . .1.9.7.2. 
1'.1 •.. P ...... s_�J'·L�.�·- L k � .� -� �Cfl�i&s.sA 
v, Tilburg 1-0 Smolders 
Kroezo 0-1 lllberts 
�assonbro8k t-t Moravéè 
Lofmeester 
Hofmeester 
Dsbok 

st-t de ·Jançj 
1-0 Mulder 
0-1 fJsselstijn 

. geen zwaar voedsel te verorberen, Twee 
./.heethoofden bestuderen hun theorie in 
<j)'.\lonkerblauwe trainingspakken,waarop met 

f•'grote letters DELTA LLOYD vermeld staat, 
Ze willen er op de11grote11dag wel even 

eindstand 3-3 CAISSA van maken! Teveel naar de T/V/sport 
· · 

·: ki] ken· is dus ook niet go�d ! · 

·'·'· :'-• .. 



!)J'!)LS 1 AND_J!QOf jl_KLASSE Persoonlijke resulj:at.�.n: 
1 • Caissa 1 7 5-0-2 10 37 1 • Eijgenbrood jr. 7 3-3-1 64% 
2o l•l 1mEler 2 7 4-1-2- 9 38 2, van Steden 7 1-2-4 29% 
3, Weesp 1 7 4-1-2 9 �6t 3, v.d.Vos 7 3-0-4 43% 
4, Tal 1 7 3-2-2 8 35 4. Sewrajsingh 7 4-1 -2 64% 
5, De Pion 1 7 3-1-3 7 38f 5, v,d,Spek 7. 4-2-1 71% 
6, US 1 7 3-0-4 6 32 6. Swart f 3-1-2 58% 

7. Zukertort 1 7 2-1-4 5 37f 7. de Beus 6 3-1-2 58% 
8, De Amste.l· L 7 1-0-6 2 25f 8, de Vos 5 3-1-1 70% 

9. Brouwer 5 0-5-0 50% 
Slechts 5 van de 10 spelers speelden 1 o. ,;rp 4 1-2-1 50% 
de volle 7 wedstrijden, Toch is een to- 11 • van 't Riet 4 D-2-2 25% 

taal aantal spelers van 14 niet on- 12. Vonk 3 0-2-1 
gunstig. 13. Couperus 1 0-1-0 

14. van Dijk 1 0-1-D 
"",',' '
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. . . ...... . . 

.\:J"\J_D_5J.AJJ.D •. .Le. _K.1,.A§.?Lll 
1 • Caissa 2 7 6-0-1 
2, Tal 2 7 · 4-1-2 
3.• Miauw �lest 1 7 4-0-3 
�. Victory 1 7 3-1-3 
s. .�svu 1 7 3-1-3 
60 Patr, West 2 7 3-1-3 
7, Weesp 2 7 2-0-5 
E. DCG 2 7 . 1-0-6 

12 
9 
8 
7 
7 
7 
4 
2 

41t 
36 
38 
38 
36t 
34f 
30 
25t 

Hier slechts 4 spelers,die de volle 
7 wedst�jdbn speelden. Een totaal aan
t:il spElers van 16 ligt wat hoog.Maar 
\rJe inoeten niet vergeten, dat we Brouwer 
en Art aan Caissa 1 moesten afstaan. 
Als we dan ook nog weten,dat Darendregt 
(zi8kte) en van Dijk (bruiloft) en 

P ersoonlil ke rest,11 ta_t_e_r1: 
L, Couperus 
2, Nusink 
3. Meijer 
4, Walter 
5, Neidig 
6. Frensdorf 
7, A rp 
8, 
9. 

10. 
11 • 

v,Cleeff 
Brouwer 
van Hulst 
Hol dorp 

12, van Dijk 
13, 
14. 
1 5. 
16. 

Broersma 
Zegerius 
Barendregt 
Lagendij k 

7 3-2-2 
7 5-1-1 
7 1-3-3 
7 3-1-3 
6 1-3-2 
6 4-1-1 
5 4-1-0 
5 3-1-1 
3 2-1-0 
3 1-D-2 
3 0-2-1 
3 2-0-1 
3 1-1-1 
2 D-1-1 
2 1-1-0 
1 1-0-0 

57% 
78% 
37% 
50% 
41% 
75% 
90% 
70% 

van .Hulst (Kal]l.erwerk,etc,) weinig be-

schikbaar waren dan is dat getal 16 verklaard! Prima resultaten van Nusink,Frensdorf 

.......... --��.'.-·.�.�� ��:: ... " . . . . . . . . . . . . . ...•........... " . . 

l• De Am<itol 2 5 4-1-0 9 30f 
-:-;·, Rrladsh·èar, 2 5 4-0-1 '· . 

8 29t 
.. 3. cVolew/Kromh3 5 3-1-1 7 25t 

�" CaiS sm· 3, 5 1-0-4 2 22t 
s. ·Ons Huis 2 5 i-0-4 2 21t 
6. :A.G. T. 2 5 1-0-4 2 zot 

Ons derde team is Gr dank zij het not 
iets gunstiger bordpuntenc�fer in ge
slBagd de 4o plaats te bezetten.Maar de 
resul tuten ( 1 g1:.?Wonnen) waren zeer mager. 
V1�r.mo.Bc;2l�jk is hier mede oorzaak het 
�jro-tt.: .-::;antal spelers,dat opdraafde. Niet 
minà':-r dan 22 spelers hebben 1 of meer 
�,1Gdstr:jd��n gespeeld. De .enigen,die de 

vollG 5 wedstrijden spe<üden,ware.n Lagendijk 
(40'/,) , de Vries ( 70%.) en Zeven (303) 

We moeten in het volg�nd sBizoen Caissa 3 
wat cons tanter laten spelen, Nu er toch 
geen dagradatie '-'Jas ,he bben .ltJe nog .al wat 
nieuwe spelers laten meedoen om wat ervaring 
op te doen, Caissa 2 gaat in de overgangsklas
S::3 spelen,dnn moet Caissa 3 aansluiten! 

Op naar de 1e klasse! 

-·--.---'--·--·· 

t·-



In het l<NSB-blad hebt u ·kunnen lczen,dat we. voor de promotieweds:l;;rijden zijn ingGde8ld 
in groep B. Daar.in· spelen moe dG kampioenen vun: 

1. de· Noordhollandse Schaakbond: V,H,S, 2 in Haarlem 
2, de S,G,A, 

3·, de· Oostelijke Schaakbond. 
4, dB· Stciis-Gooise Schaakbond 

Caissa . _ 

Pallas in Deventer 
Vinanen in Vianen 

Op zaterdag 6 mei worden gespeeld: VHS . 2 ·- Vianen 
Caissä - Pallas(Deven·bcr) 

Maar nu: 
winnen VHS en Caissa beide 

1 

1 
1 

.Zo .niet dan: 
27. ·mei: dan op 27 mei: 

en op 10 juni1 

Caissa-Vianen 
Paalas-VHS 2 

Vianen-Deventer 
VHS 2 -C11issa 

" , .... - ' . . 1 

Vianen-Deventer 
VHS 2 - Caissa 

en op 10 juni: Caissa-Vianen 
Pallas-VHS 2 

J nd_ien na 2 ronden _çlp • promoverende �tientalle.11 •. .l'.e_e.d.s, 
p_e_k_?nd zjjn,w� de 3e ronde n_ict moer �.'?J.-9.L 

Ons eventuele reisprogramma valt best T!lee. ·we hebben 2 thuiswedstrijden en �lln uitwed
strijd in Haarlem (ais .er tenminste :\ \.�mdeli. gespeeld worden) 

De spelers krijgen allemaal nog ee1'vapartè uitnodig;ing ;we schrijven voor ditmaal ook 
twee reserves aan, Pl·aats van spelen de:· kaotine v·án DELTA LLOYD aan de Boelelaan 6 
in Buitenveldert, vl-ak · b\i het Esoo' Motoi:. Hotel, 1 D minuten gaans van de Nieuwe RAI• We 
kr8gen deze kantine gratis door bemiddeling van ons bestuurslid Jan Lagendijk, 

Annveng van de weds.trijd op 6 mei: 2 uur 

Van de SGA 
=-... ----.... ·-· � _"."_. 

We ontvingen de volgende brief: 

"Het bestuur van de SGA wenst u namens alle bij haar. aapges.loten leden van. harte 
11goluk met het behalen van het kampioenschap van de SGA, 

"Onze gelukwensen gaan met name uit naar uw spelers van het eerste tient.al,dia 
"dit fraaie resultaat bewerkstelligd hebben, Wij wensen hen in het bijzonder veel 
"succes bij de komonde promotiewedstrijden voor een plaats ;i.n de KNSB, 
"Het bestuur van de SGA heeft. op haar laatstgehouden bestuursvergadering b·eslo
"ten u ter gelegenheid van dit kampioenschap een orewedstrijd aan te bieden, Wij 
"stellen.ons voor in begin september een wedstrijd te organiseren tussen uw kam
"pioensteam en de 11rost van de SGA11,een team bestaande· uit spelers van in de 
"hoofdklasse uitkomende teams (uiteraard opgesteld naar.gemiddelde bordsterkte) 
"Een olternntief zou GVentueel kunnen zijn een wedstrijd. tussen uw team en het · 

"bestuur van de SGA,aangevuld met enige spelers uit de hoofdklasse .• 
11We zien uw reacties in deze goarne tegemoet en tekenen enz.,enz. 

We dnnkon do SGA voor de felicitatie,wo danken de SGA voor de uitnodiging,dio we 
grw1g zullen accepteren, Zelf hellen we st'erk naar een wedstrijd togen een11oangevuld 
SGA-bestuur",nist omdst we dan misschien een "makkie" hebben,maar omdat het goed is 
in kontakt to komen met de bondsbestuurdoren. Hei.Is, dat SGA-bestuur bestemt uit spe
lers vnn formaat (Roosendaal-de Pion 1 ; Pieters-Tal 1,enz,,enz.l Onze dofintieve 
voorkeur zullen We per brief overbrengen. We hopen wel,dat onze studénten in septem
Weer thuis en beschikbaar zijnl 



• 

]J;.S 1UUl-:SME111- l!FI HIGOI 

.!�J.i��:.�.�-J. ... �.sle'l 
Sinds de vorige opgave kwamen onze gelederen versterk_e,11; 

J.Dirks - F .LJsselstijn ..; J.Mulder - C.F .Rang - F .G.Oranje 

Allemaal hartelijk weJ.kom 1 
.J3.e.d_onk_tf , 

J.Bakker (studie) 

_F_e_e_s.tpot: 
vJe weten de stand van de feest pot niet. precies,maor we zijn •ml net de 1 DO gulden 
gepasseerd; hierbij een forse gift iton Kok uit Utrecht per giro! Alle gevers har
ljjk donk! Het "gele offerblok" bl'jft de tafel van de penningmeester voorlopig 
sieren. Elko stuiver is welkom! 

6 meit. 
16·rnei: 

promotiewedstrijd Cnissa 1 
liJ-ots-bo ronde clubcompeti tie 

23 mei: annvung zomercompetitie 
30 mei: clubsnelschoakkompioenschap (1e ronde) 27 mei: 2e pram.wedstrijd 

6 juni: idem ( 2e ronde en finale l0 
1 juni: 3e pram.wedstrijd 27 juni:_loatste speeldag v��r het zomerreces 

1 aug : we gaan weer starten 

.�E.._"!?.-.O_e.n.sf.e.e..s.i 
Als je gepubliceerd hebt: DE FEESTPDT VOL,HET FEEST •IDRDT DDL,dsn krab je je. 

nchter de oren en Je vraagt je af: Hoe kunnen schakers een dol fGest vieren? Is 
dot niet wat overdreven? 

Op bovenàt.oande datnlijst stant b,v," niet,dat op 13 juni en 20 juni het IBM 
toerno�i ge'E1peeld wordt,w�araun enkelen onzer prominenten deel nemen. Moeten we 
missch:Len t'oCh viachten tot september? 

a·._·s.- Din.Sdag delen we 0stembiljetten" uit;alle aanwezigen zullen uit sen aan,.. 
tal slternätieven kunnen· kiezen, Kom in grote getale en breng uw stem uit! 

kE.!!'.CLC.O_f!lp.ef.i:tJ."e. 
Op .23 mei gaat de zomercompetitie v:m start. 1'1e dr2aien de standenlijst onderst:. 

boven;de sterken moeten dnn door de minder sterken heendringen om van helemáal oh
deruf bovoneom te komen. Wie komt bn altijd spelenl Een ieder speelt tegen diegene, 
die het dichtst bjj hem in de buurt op de ranglijst stnat ! Pun·tentoekenning_ als in' 
de wintercompetitie! 

Een partij in de zomercompetitie mag niet langer duren dan 2 x 1t uur. Is de p�r
tij binnen die tijd ,niet uit,dan verliest hij ,wiensvlag valt, We willen geen hangpar-
tij en hebben! 

' 

§.tJ..S.�?f��A�KAMPIOENSCHAP 
Voor de nieuwelingen onder ons delen we mee,dat er 2 avonden gespeeld wordt. 

Op de eerste avond worden de voorronden gespeeld, Daarna worden de spelers naar de 
geleverde prestaties ingedeeld in 3 groepen. Op de 2e avond sp!'llen die groepen e.l:k .. 

om ee_n aantal prijzen, terwijl de winnaar van groep A clubsnelschaakkampioen is, 
S�eeltijd 2 x 10 minuten, 



CLUJ:iCOMPETI Tl E 
�---� W---�-�---

.�t11.!!Si . .tL!� .?_5, _ap_:ril J 34e 

1 • Ujgenbrood jr 1724 
2, Arp 1655 
3, Sewrsjsingh 1332 
4, v.J.Spek 1256 
5, Swart 1233 
6, de Vos 1211 
7. C1Juperus 1202 

-� v_ _ •  d_�y�o_f?�-�·--··>·-�---·��-�"'...._ 
11. v.H.ulst . ' .. 
12. Brouwer 1150 
13, van Cleoff 1133 
14. v. 1t Riet 1 OB4 
1 5. v. Steden 1064 
16. Nusink 1020 
17. van Dijk 989 
1 B, Eij ge nb rood sr 985 
19. Wol ter 968 
20, Frensdorf 951 
21. Vó

-
nk-�-"--�--- ,-.9i:l 

22, de Beus 932 
23, Meij or 918 
24, Broersma 887 
25, Smolders B77 
26, Barondregt B49 
27, R_ang 819 
28, ,Zogerius 793 
29, 't;:3r HGege 786 
3 0 ,,.,.,1-."!1.'!.[195J!< •.. -- ... ".J.'Jfi.. 
31 ,· · Moravec 731 
32, Oranje 720 
33, Peters 712 
34, Helsloó.t 704 
35, Dirks 692 
36., Serlijn 682 
3-7 

•• 

ZevGn 667 
38, ·!'Ie ·Nriès- G48 
39, ·Alberts 644 
40, Oudma'.ior 636 
-· �- -- --· -�-�--- -- ""-----�-�----

41, do Jong 630 
42, Usselstijn 623 
43, Neidig 610 
44, Mulder 488 
45, den Hertog 483 
46, 'Schmi tz 445 
4 7. BJ?.liffeji;iLfiJL . • •. . • •  

4.D_I?_ 
Niet ingodeclden kun
nen (ook nu nog} ten 
allen ti.icle ingevoegd 
t.vorden, 

--·�----·-··· ·- · ·· - - ·  • .  # -� .  � .  - --

rondel 

(.r: -' �; '[..,. 
(: .. - l "' _-, { /� 

;:-. ;•·.) 
' 

!/ IÎ''r'�/f1/1_j_/;'J 
·' . 

'"{x./ 'li'.!).-;-. ::_ 

Nog 3 ronden scheiden ons van he_t. einde van onze 
clubcompetitie. Menselijkerwijs kunnen we zeggen,dat 
de st;i:ijd·· om ·de bovenste plaats gaat tussen Eijgenbrood jr 
en �rp, Voor, de 3e plaats maakt Sewrajsingh de beste 
kans,maar er zijn nog kapers op de kust, Swart hebben 
we de laatste tijd niet ontmoet,hij was wat moe en is 
de maand mei met vakantie.Helaas zouden.we haast zeg
gen,want we missen hem nu bij de eerste twee promotie
wedstrijden, Maar een afgesproken en betaalde vakantie 
laat je niet glippen, 
ln de bovenste groBp zien we Couperus·Weer,die weer 
goed draait. Hij is er nog niet,want Brouwer en van 
Cloeff (die dinsdag j,l, een buitengeoon goede partij 
speelde tegen de Vos en won !) zitten hem op de hie
len.Maar ook van 't Riet (die het weer prima doet !) 
en van Stedpn hebben "nog kansen!. 
In de 2e groep geen verrassingen, 
enige tijd niet;hii zit.volgens de 
Far-Drr-eilanden, · · 

Wol.ter zag en we 
geruchten op de 

I.n de 3.e groep h�:.z.1>n de Beus e.n Vonk, Vonk is zijn 
ziekte . nog niet helemaal te . . boven;hij w�rkt w�l weer! 
De Beus heeft een druk studi.ejaar achter de rug, 
Meijer zakt tegen het eind van de competitie wat af, 
Zegerius zit in examenspanning en gaf daarom dinsdag j ,1. 
een dame cadeau. 
In de 31-40 groep zitten toch wel mannen,die we wat 
hoger getaxeerd hadden, Serlijn kan enige weken niet 
komen,omdat zijn vrouw in het ziekenhuis ligt� We wen
sen haar sterkte toe. Moravec,een onstuimig sc�aker1 
likt aan de derde groep,Oudmaijer kan veel beter; 
Peters doet alle moeite zijn oude vorm weer terug te 
krijgen,Lagendijk is aan een eindspurt bezig en Alberts 
wisselt heel goede met heel slechte resultaten af, 
Onderin begint Usselstijn wat routine op te doen, Eer 
remise met Neidig (dü: had moeten verliezen) i.s ·een 
good resultaat, Neidig zelf is er totaal uit, Kan ge
beuren. 
Wu hopen,dat clu opkomst de laatste ronden goed .zal zijn, 
Ook al om de enquBte,die we van plan zijn te houden 
(zfo elders in dit blad) 
Dus nog even ALLE hens aan dek, En zeker op de 16emei 
omdat 'wo dan toch wel 0de clubkampioen kunnen bejube-
len. 

E 
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Excuus 

Als je een krant in afleveringen klaar
maakt, loop je de kans.fouten te maken. In 

dit nummer twee keer uitgebreide mededelin
gen over de promotiewedstrijden, Jammer. Of" 
je zou ook kunnen zeggen: Waar het hart vol 
van is ........ . 


