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• 

filll�.A.G. _ci.._9.._ ( 30 mei) de voorronden voor het clubsnelschaakkampioenschap; op 
dinsdag 6 j uni dan de finale (2e ronde) van dit kampioenschap, Bekerverdediger 
is A.A.de Vos. We rekenen op veel deelnemers. 
Bi.i het binnenkomen s,v,p. b(j de w,l,-tafel melden of deelgenomen wordt aan het 
snelschaken, Wie daar geen lust in heeft,kan eventueel met andere niet-liefheb
bers wel een"vrije" partij spelen, Voor het snelschaken wordt om B.10 precies de 
indeling gemaakt, Wie later komt kan niet meer ingedee+.,i_..w.C!.r.deri,, 
De voorronden op a,s, dinsdag leiden tot het vormen van 3 oindpoules,die op de 
Ze avond om wat prijzen gaan strijden, De no, 1 van de A-poule mag zich clubkam
pioen snelschaken noemen, Er zijn dus prijzen voor de A,de B en de C-poule! 

lA.T.EEDf\G. J .•. l_,_2_1L� speelde Caissa 1 haar eerste promotiewedstrijd in VIANEN, 
Het werd een 6-4 nederlaag, Voor een verslag verwijzen we u naar pagina 2, 

.Q.e_f�JlUfJJ.,die we op 9 mei hielden over de gezellige avond,gaf da volgende uit-
slag: 

tijdstip: gszellige AVond na de zomervakantie 

vorm: partijen van een half uur in groepen van ongeveer 
zalfde sterkte mot prij zen per groep. 

De juiste datum zullen we nog in een clubblad,dat eind juni verschijnt,bekend 
maken. 

, .� + •• ". 
voor de _maand juni;. --<"!· ::\" 

• 30 ... ei: 
6 juni: 

1e ronde snelschaken 
2e ronde idem 

13 juni: zomercompetitie 
20 juni: idem 
27 juni: idem 

Jn de maand JULI wordt er niet geschaakt ; we beginnen weer dinsdag 
j_augu� 
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H•1 ill he11l aridefs 'gegaal('lian Jfo in hat Uil!ii, .. .\l.iÀ.NEN . · . o; CAISSA • · · · · · · ··· ' ' · L ' ü. u 

-�--· • -� • ··• • • · "• ··• ···•• do;llbli181l melddei'll De KN!IB :hoeft op he1 �IJ!l1i11· • 
SC!ioUt�ll ii.oo 61JUlil�ij�·llÜ Jr& ittblrielit llè SVI Paiia� liit Deventer oYerdertisah* , 
fiµit 1•0 A�p . , . naer de iü!deilJke groepjomdat Middelbürg goeH zifi 
�c!ietltaii 1.;;Q Sewrajsingh had prolllD'tl)lwedstr\iden te 11pe,lenl De wedstrlJa 
Slagter. 1-0 il�d0Spek Caissa-Palla!l verviel .�ll•t Wl!!Î werd op za1ertlaf 
Jager 1•0 dé' V111s 6 mei de wedstrijd VHS ··2· ói l/iaheH •espealtlf 
Schouten 

. 
O..ii . Brouwer Ui hlag st-4h . · · · · 

'lloudtra t�. de Beii11 De reglementen bepaaÎden ; dat hü eeratJlli�slllll 
v0Mi:iiswinkelü•1 ÎiöCleeff moest worden VIANEN;;CAISSAJ Die Î'/ed111 il ifl'3•ideff 
Oosterbeeii u;o1 li•d,Vos wé zaterdag 28 mui; 
Driessan t..it ViStedan We gaan U een veit loleüst*Üd�e�èiàg §aVpffi 

------w Om 1;15 verzmeldeH w. �u di UiellWé HAÏ; »• Viiïdi. 
6..4 door allerlei omsiaRdLóefföMuH hiat pteÏ•�t wèï; 

moesten wo dan maar achtoriaten; Wê k1Hden eigeh• 
lijk niet meer op hem rekenen;omdat hij het speeladres �" Vianen n.f.e" 11'-•'• nal lle!d !lil• 
p�s ll!ln dag tevoren gemèfd'� � G elukkig· ::i:.l.dd�h we eenf<i'llUl!Vu aall9�apht11�e�f \lan • fi iitj_ 
hiJ moost dUs instappen Onder hoosbu:.l'n. en do11d.er6laoun »ad�ll �'1 M�q"111i lli1111•1'1f hlieiJ.11 
sp�'&Ï1.\\�0 wá'�'r� t\'i'�1�l;�J:;t 'a1�"�'i'�'1l���chif�o�' w� t�xfu1� eV��fi"oo)1!:�,tlt,Î'nLdJ11l,\ij- llilt. iUn 

. 

wageh ha3r de snelweg "terug orn do V0s eventueel te kunnan-o)IVl!Mtefff D!li i&tkte Wllldar 
bollen wunder en om ;treafoa half 3 11tapten de Vo" en t.;a9ijlldlilé billrlollf 

· 
Wed_s.:t.,tj.,i.d.V."."·"-�.!1.1 Aanvang 2 030 

4.50 Brouwer wint nè spectaculaire strijd; (o�il 
s,23 van Cleeff wint na goed zakelijk spel IU•2l 
6,20 Sewrajsingh �eoft op (1-2) 
6,·50 de Ves g11eft �p ( 2-2 l 
6•55 de Beus geoft lromise (2f.2tl 
7.o1 van $tedett geoft remise (3-3) 
7�05 Eijgenbrood jr. geeft op (4-3) 
7�30 v.d.Vas wittt (4-4) 

Do speeltijd was verbruikt, Ven der Spek stond naar de mening van !sderaen verloren 
Hij stond 3 pionnen achter in een eindspel Kaning-te,ren� 5 piennen tegen K-T-2 pionnen. 
Arbitege had geen zin.We gaven da partij op ( 5-4) Arp stand hopel11es,mmer hij dacht 
met eauwig schaak remise te kunnen houden, Hem word aangetaolld1de"t %ljn hoop ijdel 
was.Hij gaf toon op (6-4) 

· 
Wie hot uitslagenlijstje be•tudeert,ziet dat de eerste 5 borden voor ••• echt te 

sterk waren. Daar waren verschillende ouq-KNSB-spelers bij. Onze staart; was'1torkor en 
scoorde 4 punten_, De mededeling van VHS.1 dat de kop van Vianeh 2:aer sterk "n de 11taart 
zwakker wqs,,werd volk<1men bewaarheid! · 

En MtJ! Ja1we m<>oten dus onze 2e wedstrijd tegan VHS 2 {Maarla•l opslah si'!•••··�·· 
winnen! Lukt het <1ns minstens een 6-4 zege te behalon,dan zijn wo er! Elke �indè�o 
uitslag (L.v. st,..Sf winnen) is funest! 

Mannen1maak je borst"'maar nat! ·op· 10'juni valt dus de beslnitlg, Wil spel1111 in 
Amsterdam,in de kantine vart de DELTA LLOYD aan de de Baelclaan no. 61 Do aanvangetü• 
wetraivwe•'nog ·11iet,'di!l!lrvoo!!; ilioëteh ·wH oilh�lèggèiî 'mllt.L\/H!9"':.Qfi,.iiJJ..l.:îen1 wel zo vraag mogol(jk 
beginnen. We donk on aan half 21 "-''.<,'. · · ; 

Aan CAISSA geen enkel verwijt. Er is behoorlijk ga••k•tl Vinane11 was starker,f11 dan 
is hot geen schande tG verliezen! Als Swa1't op 10 juni kan msedoett,tUn we d.i. iets 
sterker! We zullon zien! 

Do aan schrijving voor 10 juni komt z.s.m. E. 


