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. P..v.t.h.a510.r_a.s.s;traat 51 hs - tel. 35. 71. 78 
penningmeester L.C. Serlijn 
.ae�'fl_._g_i_rp • •  C.}_ 8 8 2 t.n.v. S.V.CAISSA 

· secr/;1.1. 11.Eijgenbrood - zie boven 
."l".E1Jl.d.b.J • .<1A.no, · 184 - maart 1973 · 

Op het moment,.dat we deze regels uittikkan,moet de laatste ronde 
klassecompetitie nog gespeeld worden. No. 1,kampioen W'meer 2 is veilig,de rsst,dus 
do nols 2 tot on met 8 zijn nog in degradatiegevaar! Een vreselijke toestand. Dat ons 
eerste gevaar rook,bleek uit de prestaties in de wedstrijd Caissa 1 - W1meer 3. Het 
hJerd maar even een 8-2 overwinning. De sleutelwedstrijd op 13 maart is voor ons de 
vrndstrijd u.s.-TAL. Bij winst van US of 5-5 zijn we veilig! Maar we zijn ook veiJ.ig,als 
we op 13 maart b,v. 1Mn puntje uit de wedstrijd tegen kampioen W'meer 2 halen!Wie weet! 

Caissa 2 moest op 23 februari gedogen,dat Amstelveen 1 won en kampioen werd.Dat 
lcwerde 1;cü oen glas champagne op! Caissa 3 sloeg een ronde over,omdat het aantal 
clubs in haar afdeling oneven is. Ons 6-tal behaalde ee"n royale 5-1 overwinning op 
D._C.G. 

Ons ledental stijgt nog steeds, Even hebben we op 70 gestaan,moar door een bedank
je zakten \•Je naar 69, Dat schept problemen! Als op 27 februari 50 van de (toen) 66 lo
den op do clubavond · verschijnen., dan is het dringen geblazen. Natuurlijk is die grote 
schaakdorst fîjn,maar het schept problemen, Stel,dat er nog eens 50 komen en er is 
ook Den bondscmdstr\id,dan moeten we 60 man herbergen! Het bestuur heeft daarom zijn 
voelhorens uitgestoken om te komen tot uitbreiding van de ruimte in hetzelfde gebouw. 
Misschien lukt het! 

. -

Ook in dit nummer .. weer de. stand in de clubcompe·titie. Deze competitie mag zich 
nog stoods in eon enorme belangstelling verheugen. Op de ladder staan nu 62 namen, 
terv1ijl. 9 loden "tijdelijk .buitenspel staan". Onder die namen treft u de naam van een 
dame aan. We hopen,dat zij eens gaat meestrijden om het dameskampioenschap van Neder
l�nd. Haar man heeft haar meegenomen onder het motto: Samen uit,gezellig zeg,schaken! 

\fo uillen in dit nummer ook trachten enkele aktiviteiten te plannen voor de 
rest van het seizoen, Het clu.bkampioenschap_ snelschaken staat o.a. op het programma. 
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BESTlJUHSMr:.DEDELINGEN: 

Nieu"rn leden: J,v,d,Hurk - J,M,van Schaik - mevr. A,C,E,Hogcnboom-Hstz • 
. G,_C,Diependaal; allemaal hartelijk welkom! 

Bedankt: H,Doevendans te Zaandam wegens studie� J,Mulder idem, 

Aantal leden per 15 maart: 68 
.··"; 

Contributiebetaling bij voorkeur. op gem�giro C 2. 8 8 2 tnv S,V,Caissa, 
Contante betaling is natuurlijk ook mogelijk;als de penningmsester verhinderd 
is1kunt u bij de w,l, betalen. 

Voor de nieuwelingen: samenstelling bestuur: voorzitter H,F,van Steden -
W,Eijgonbrood is secr/w,l, - penningmeester L,C,Serlijn - lodcm: A,A,de Vos 
on J,Lagendijk, 

De aanhouder wint • • •• •  nogmaals het verzoek om na hot beeincligcn van een 
partij rekening te willen houden met de aader,die nog speelt, Dit klemt 
vooral bij bondswedstrijdenJ 

·-

Voor da op 1 B april te spelen s_n�].sc_h!!_"!.�.w,e.<Jstrijden v.oo;i; 5-tollen heeft het 
bestuur een vijftal ingeschreven, 

aganda: dinsdag 22 mei: laatste (=· 35el" rondë van do clubcompotitie 
=:::::;:::::::::::;::;: 

dinsdag 12 juni+ 19 juni - voorlopige data voor het club-snel
schaakkampioonschap 

"dinsdag"29:mei: begin zomercompetitie 

in de maand juli zijn er geen clubavonden wegans vakantie . . . 

Zoals u dinsdag j �:l• hebt ku_nneri constatere.n heeft het, ,bestuur stappen gedaan in zake 
de huisvesting� Of inet .gewone woorden·""we hebben er een· zaaltje bij, Caissa 1 heeft 
zijn laotstc wedstrijd apart gespee'ld,omda� ,we zo" langzamerhand plaatsruimte tekort 
krijgan, Onze barkesper Tishauser is __ bemiddelaa� geweest, Het was nog wel wat benauwd, 
Wc zullen nog wel wat expirimenteren,maar èen verbetering is het wel! De nieuwe loka
liteit heeft ook al een naam: de blauwe zaal, Caissa 3 en 2 spelen ar "de komende wed
strijden ook! viel komen we op hoge·re kosten en daarom is contributiebetaling op t\irl 
toch wel gebod'en � De huisbaas komt ook np :tijd met de kwitantie! 

Agenda: 
x-x-x-x-x. 

dinsdag 20 maart: Caissa 3 - Nieuwendam 4 
---ûitg�nëciigd-worden: Barondregt - Lagendijk - Zeven - v,Oostveen -

Moravec - Oudmaijer - Zegerius - Zonjee - Reinen - Dirke, 
Om porti te besparen ( 30 cts per kaart) krijgen deze mannen geen 
kaart meer. 

dinsdag 27 maart: Caissa 2 - Memo 3 
---------------- · 

uitgenodigd worden: Couperus - Frensdorf van Hulst - v. 't Riet 
van Steden - illol ter - Neidig - Leij en - Moravec - R einen 
ook weer portibesparing,,,er komt geen kaart meert 

Ü���'.!'.i!-�!-�'.!'.!:!!. Tuindorp Oostzaan - Caissa ( 6-tallon) _ 
. ( we hebben autobezitters nodig,daarorn ·nog geen 

namen) 
donderdag 12 april: T,O,G, 1 - Caissa 3 ------------------ (TOG is naar we menen oen dovenclub) 



BDNDSWEDSTRlJDEN 
=============::-;== 

�-�- j,_a.n.u.a.r.i. J.9.7.3. 
�rwedsttjid 

Dieks 1-0 Arp 
Kroon t-t Sec<rajsingh 

. Damen, 1...0 v, d,Spek 
Stroop 1-D de Beus 

---
31M� 

Omdat de uHslag van deze bekerwedstrijd 
op het nippertje binnenkwam,hebben we de 
wci.tslag zonder commentaar in het vorige 
nummer opgenomen, Het lijkt een forse neder
laag, maar als we de Beus geloven dan heeft 
Caissa tegen deze l'.NSB-!-ers winstkansen ge
had, De Beus en v,d,Spek hebben de Memo
spelers rood doen aanlopen, In de slotfase 
hebben ze -ook door tijdgebrek toch de over
winning aan de tegens�aryders moeten laten. 
V!e zijn dus uitgsbekerd ! 

l-3_.f_ep .1:u.a.r.i . .1.9.7.3. 
LA.J�.1. - \·!ATERGRAAFSMEER 3 

Swart 
E:jgenbwoci �r 
Arp 
5ewmjsingh 
v.d. Vos 
v. d.S:1ek 
v. Dijk 
Nusink 
de Beus 
van Hulst· 

Onl v.c!.Vos te 
vreemde c.lub. 

1-0 van Rhoon 
1-D Bührs 
·}...+ Plooij 
+--} Tan 
1-D Janse 
1-D -Viol fers 
1-D !\leijn 
4-..+ Dij kma n · 

· +..+ Wirjawan 
1-D Terruwe 

-citeren: Caissa is toch 1 n  
He b eginnen met 8-2 Weesp in 

te maksn,rrit�:keri da·n de vreemdste capriolen, 
Verliezen keer op keer' en als er gevaar 
dreigt komt er t'll6�r zo 1 n uitschieter! \rJa
tergrsafsr.eer 1tJas nergens! Het moest met 
4 remises (� ! punt) genoegen nemen, We 
hadt.len dit ec!-rc niet verwacht.Binnen eèli 
half uur stond het 1-D door van Dijk,die in 
9 zetten won. Spoelt u maar even na: 
(van Dijk wit) 1. e4 - e5 ; 2,Pf3 - Pc6 J 
3, d4 - exd4 4, c3 - dxc3 ; Pxc3 - d6 ; 
6, Lel\ - P35 ; 7. U<f7 - Kxf7 ; 8, Dd5+ • 

Le6 cl. Pg5+ sn opgegeven door zwart, 
De Bous deed er spoe ig een remise 2-"2 
Er gingen onigu rillingen door de zaal,toen 

Swart · een dame offerde, Vriend en vijand 
was van mening,dat dit z;jn ondergang t-ierd. 
Maar Swart is Swart en hij incasseerde een 
punt, Even tevoren hadden van der Vos en 
van der Spek hun partijen gec<onnen_ (4-!r-fl 
Sewrajsingh speelde remise en de stand 
was 5-1 ;Hans Eijgenbrood en van Hulst 
deden er nog een punt bij en met de stand 
1-1 kon ons niets meer gebeuren, Met 1 n 
glimlach kpnden we gaan slapen, 
Arp en Nusink brüken hun partij af, Tele
fonisch werden beide partijen remise ge
geven! 

20 februari 19].3.. 
naklasse (zesta}J..1'!'.2. 
Dirks D-1 Peters 
Càrnelissen H, 1..0 GroothofSchröder 
Cornelissen W, 1-D ct·e l<amps 
Takx 1-0 v,Vegten 
Leenders 1-D \</estra 
Dranj e 1-D l<roese 

---
5-1 

Een ruime overwinning,die verkregen werd 
door goed spel, De overwinningen werden 
niet cadeau gegeven en halverwege dachten 
we aan een 3-3 of een kleine overwinning, 
Maar de gebroeders Cornelissen wilden 
niet voor elkaar onderdoen en scooràen 
beide een punt, De eerste overwinning 
voor ons zestal! 
Een dure ploeg was _dit zestal wel. Het 
z'n zessen dragen ze 18 voornamen, Het 
kostte e"n uur voor het wedstr'ijdformulie: 
ingevuld was! -

23 februari 19.7.3. 
l\mst slvoor:i....l_:. _C.a.i.s.s.a • . •  2. 
Donk 
Vriend 
Buijse 
Bos ma 
Boonstra 
van Velzen 
Dekker 
den He:rtog 
Ossewaarde 
Sio 

1-0 
1-D 
\ \ 2-2 
1-D 
1-D 
D-1 
\ \ '2"""2 
D-1 
0-1 
1-D 

6-4 

van Hulst 
Frensdorf 
v,Clill.eff 
Noidig 
Eijgonbrood 
Couperus 
v,Steden 
v. 1 t Riet 
\�alter 
Dirks 

sr. 

Voor l\mstelveen een bGlangrijl<e wedstrijd, 
wan }J wins 01 -



Dat is Amstolveon gelukt. Coissa 2 trad 
voor h2t oorst 11onthoofd� aan. Nusink en 
van D�ik mochtcm niet meer in C2 spelen 
door de invallersbepalingen;we hadden dus 
echt wol op een royale nederlaag gerekend. 

:'Dan is '6-4 toch niet zo slecht� .Als .ve het 
r;jtke· nakijken zien ,we :sterke .kapborden bij 
J\nîstelveen,r,1ciar de staar-fr,:lict ,·het afweten. 
iUs dot Amstelveen, straks· in .de hoofdklas
s•e · spelond,r:v1ar niet gaat opbrekenl Inval
ler Dirks sneuvelde als' ·ee:C$te en van Hulst 

· .  tnGest hot togen"good old11Dclnk net afleg-
'_.ger'f. ·Van 't. Hiot" scoordè ons ·;eerste punt 
(�-1) Noidig verlóo± kansloos door een ver
keerde. ·v.oortzétting en Frensdorf moes� ook 
capituleren (4-1l Eon grote nederlaan teken
de zich af,maar van S-t;eden me.akte er 4]"-1-!
van. Couperus wilde met koning�toren en 
pion niet !Juigcn voor kon�og en toren en 
•,dst slim to \linnen (4i--'2fYJ:ïjge·nbrood. en 
\folter braken af,do oersto ï"é'trs minder,de 
2<i .\:loter! Na onige onderhandeÎing en op· 
hoog nivoau vierd besloten töt. nederlaag en 
cdnst"füarna de stand s-t-3f ·werd. De speaker 
kondigde aan: Amstelveen i� k��pioen(5i--3i-) 
\/an Cloeff deed or nog een. r?mise bij en de 
eindstand t;as· !i-4·, Zeer dragelijk! De cham
pagne kt;am op tE1fel, er werden foto 1 s ge
m;1akt,hot. feestgedruis was in volle gang. 
/·:�n.-,i\m�it-oivèen· 'anz� ,g�lukwense'!! Proficiat! 

J.3 •. m.a.a_r,t. J.9.7.3. 
fa �_s_s.a.�1.-'.:"....Jl. '.m_e,,e. r.:_;.?. 

· Swart 1-D Trautwein 
Eijgenbrood jr 1-D Smeots 
Sewraj singh Langerak 
v,d.Vos D-1 v,Haastert 

· v.cl.Spek ·�-} Jonkman 
do Vos D-1 van Wijk 
van D\ik 
van Cleoff 
Nusink 
Leij en 

t-t Dolman 
-t-+ Sanders 
D-1 Btlhrs 
1-D Tan. 

Een heel balngrijko ·match. Als Caissa or Mn 
puntjo aan ovor kcn.houden,waren we geheel 
b2vrjJd van degradatiezorgen. 
We laten voorzitter van Steden aan het woord. 
SVJart krijg c oen sicïlisan - 9. 30 uur: gelijke 
stellingen - witspeler hoeft pion minder; 
zwartspeler komt in tijdnood - staat dsme 
achter - geeft op. 
Eijgenbrood jr - Franse partij - wit iets moer 

ruimte " wit pion achter - wel aanval -
wit (= Hans) wint, 
Se.vrajsingh - 9,30 gelijkopgaande strijd 
Langerak komt beter te staan - wordt afge
broken in niet beste stolling van Sewr, 
Van der Vos - sicilieian golij kopgaand -
v.Haastert offert toren - v.d,Vós staat 

•'-' 
slecht - verliest, . 

. 
. . . � 

Van der Spek - oostindisch·- 9.30 combina-
tie v.d.Spek - staat stuk achter - 10.25 
v.d.Spek in grote tijdnood - herhaling van 
zetten - remise. 
De Vos - siciliaan - 9.30 de Vos pîon voor 
gelijkopgaande strijd - ·i:iO. Vos komt slechter 
te staan en verliest-
Van Dijk - Insich'- Van Dijks openingsvoorM 
deel is problematisch - 9.30 Dolman staot 
beter - ·moeilijke stelling.- 10.;25 Dolm?" 
in cte··-aanval ... van D\ik.woGrstaat - rem _ _  J 
Van Cleeff .o. Bestindisch - aanval en togen• 
aanval - 'teg<Jnstander 2 pionnen voor -
van Cleeff biedt remise aan - geweigerd -
later toch remise. 
Nusink - siciliaan - 9. 3() Nusink 2 pionne1 
voor en..stBat beter - 10,25 Nusink laat 
zich incapselen - hij verliest. 
Leijen onregelmatige opening gelijkop-
gaand - 9,30 Leijen ·1·1ilitr·'· 

Tot zover in t.elegrsmstijl onze verslagge
ver. Een leuke strijd,die we heel waarschijn 
lijk met ere tegen de kampièJon· gaan Verlie
zen. We dachtën,dat Caissa zich··�èJod gewee 
heeft. W1meer 2 had twee invallers,,w\i had
den er ook twee,waarvan Leijen ,voàr het 
eerst in do bondscompetitie spelend,he+ 
prima gedaan heeft.Dat bolooft wat VOG. de 
toekomst! Onze 3e bordman Arp zat in Lim
burg en ken niet spelen,de Beus zit in Er
melo. 
Een waardig besluit van de bondscompetitie 
voor Caissa 1 .  En nu maar even wachten op 
wat TAL gedaan hoéft in de wedstrijd tegen 
US. 

(Diezelfde avond om kart over 112 belde 
correspondent Oranje,dat US met 4i--3+ 
voorstaat ·tegen Tal met duidelijke winst 
kansen) 

P.s. Zie pag, 1 - TAL verlporl 
.. Zie ook do stand op pag. 5 



Bondscornpcti tisstander>.1 
=�======='-==:-:::====:::: ===:::::' 

,f"oA J<.1.�.s.s.e, f.. 

1 • Landsmeer 1 5 5-0-0 10 pnt. 

2, NieUblGndam 4 5 4.-0-1 8 Il 

3, · De Pion 3 4 2-0-2 4 Il 

4. r.o.G. 1 4 2-1)1-2 4 " 

5. ;·la�� E/:·jor 5 4 1-0-3 2 Il 

6, Caisso 3 4 1-0-3 2 " 

7. O_.D.I. 2 4 o.-o-4 0 Il - . 

Nog te spcl3n: 
Cai·ssa 3 Nieuwendam 4 

·r .o.G. 1 Ca.�ssa 3 

Er degr"d"crt �en tiental; C, 3 is nog niet 

veilig. Doal' moot wat aan gedaan worden! 

Overgangsklasse A 
================= -
1 • Amstelveen 6 6"0-0 12 pnt, Kamp. 

2, o.u.r. 1 6· . 3·..-2-1 8 Il 

3-. IJ A5/ f,5C 4 6 3-0-3 6 11 

4, Caissa 2 6 2-2-2 6 11 

5, MioU'.iJendar11 2 5 · Z-1-2 5 11 

6. D.o.s·. 1 6 2-0-4 4 1 1 

7. L,..C.l<, 1 6 - 2-0-4 4 11 

8, Hema 3 5 .. 0-1-4 1 11 

:Jtend: Mc1:10 3 - Nieuwendam 3 3-4 

prognos.
e: _ _Memo wint! 

te spolen:·: Crris sa ;a - Memo 3 
Nog 

\�Je duchten,dCJt Caiss� . 2 \•Jel veilig waé ! 

D2 12Gtstc roncle luigt: 
IJP,5/A5C 4 005 1 
Wdam 2 oor 1 .· 

Lc.i< 1 A 1 voen 1 
_·:Cais:sa 2 �·Je,mo- 3, 

Het sta'1rtj e van dB .bondscompcti tiB: 
::::;::;::::;;;::;::;:::::;:::-:::::::;:.:======-================== 

Caissa 3-NiE>uwemdan 4 

Caissa 2 - Merrio 3 

\ 
' 
. � 
; 
< 

Na klasse ( 6-tallen) 
======== 

1 • Maccabi 4 4-0-0 8 pnt, 

2. Abcoude 4 4-0-1 6 Il 

3, Caissa 4 1-1-2 3 11 

4. Donner 4 1-1-2 3 " 

5, n.c.G. · 4 1-0-3 2 " 

6, T,o. z. 4 1-0-3 2 Il 

Nog te sj:ieleri: 

r.o.z. - Caissa 

Hoofdklasse 
=========== 

1. Watergr,meer 2 
2, Weesp 1 

6 
7 
7 
6 
7 
6 
6 
7 

5-1-0 
4;;,0-3 . . . 

4-0-3 
2-2-2 

11 pnt. K 

.\ 3, US 1 

.\ 4. Caissa 1 
. \ 5, Nieuwendam 1 
. : 6, 
: 7. 

. ; e. 

W 1 meer 3. 
de Pion 1 
TAL 1 

afgebroken: Caissa 1 
4t 

\<JI meer 3 . \ 
• '·· 2.i. . 2 

. B. n 

8 Il 

6 Il 

6 Il 

5 Il 

4 " 
4 Il 

- vJ'meer 2 
4t 

D? 
D? 
D 

de Pion 1 

. \ Caissa is vrii van dogradotiezorgen;TAL 

. \verloor en is daardoor gedegradeerd. De 

: Ze kandidaat voor degradatie komt uit de 

! wedstrijd W 1 meer 3 - de Pion 1. Alleen al.s 

\De Pion wint,redt ·zij zich. vi1mser 3 heeft 

! aan 5:-5· genoeg, •t l:s daar "el erg span-

\ ne·ndo · Caissa 1 is nu uitgespoeld.! 

Laatste ronde wa·s : 
Nieuwendam 1 Weesp 1 4-6 

US 1 - TAL 1 6t-2t 

·w•meer 3 - de Pion 1 2t-3t 
6tal) Ca.issa 1 - �.Jtmeer 2 4t-4t 

.9E._i:.�"cJ�liJ."�1_..2 _ _EEj)-.i' .T •. o.:�G • 1 - Caissa 3 

�n ••• m{sschion ••• we hopen 't niet 

••-•••••beslissingswedstrijden in de 

hoofdklásse ! 

In ons volgend nummer nemen de prestat� 

van de'. Ceîssa 1 - spelers onder de loq 

.....
.
. " ... .-........................ """ ..... �-····"·······"'"'"""'"'' ....

. " . . . . 

In dit nummer vaak nrognoses,die lai 

weer ontzenuwd werden.Dat komt,omdai 

we op het laatste nippertje de nede: 
( AlvJccr ••• dit laatste· gaat 

!:ic niet door! ) 
geluk-

laag v·an TAL binnenkragen! 

... ···················· 
...... " ....... · · · · · ·  . .............. . ..•.. " ... ..... ....... . 



\ l-
.C.J..u):i_c_op11_o.tj.�t)..� 

31. de Jong 50 633 
32. Oudmaijer 49 - 585 

1 • 5e1·1rajsingh 80 - 1374 33. Hogenboom 48 583 
jt,, 

2. Eij g enbrood jr 79 1346 34. Schmitz 47 579 
3. Swart 78 - 1282 35. Leenders 46 552, 
4. va.n Dijk 77 1269 36. Dirks 45 551 .nR n-aJ<j:j.ef 1 
5. l1'rp 76 - 1114 37, Meijer 44 547 
6, liusink 75 1056 38. '5erlijn '43 _ _ 543 Booyenga 
7, van Hulst 74 - 1036 39, Takx 42 .;;_529 Koning 
8, v.d.Vos 73 • • • •  . 40. 'Lagendijk 41 --518 Holdorp 

------- --------------------- . ------------------------------
l<ok 

11 • Leij on 70 942 41 • .  Cornelissen H, 40 - 517 Vonk 
12 . Fronsdorf 69 911 42.• Beuming 39 508 Brouwer 
13. V:Jn Cloeff 68 - 897 43, Brocrsma 3� - 4!J6 Peters 
14, do Vos 67 860 41\. Oranjs 30 .;· 495 
15, C ouperus 66 859 45, 1\lberts 38 454 
16. Eij g onbrood sr 65 - 851 46, de Pont 37 - 441 
17. v, d,5pok 64 - 837 47, Paarden koop er 37 420 
18, fjoidig 63 833 48, Grünbauer 36 - 409 
19. vun Stodon 62 817 49, ter Heege 36 404 
20, do Deus 61 - 811 50. Diependaal 35 - 400 
---------------------------- ------------------------------

. 21-. •t Riet 60 747 51, den Hertog 35 -
396 vnn 

22� Reinen 59 744 52� l<ielstra 34 - 380 
23, Zonjeo 58 - 701 53., Ritmeester · 33 376 
21\, \Jol ter 57 696 54, Blaauw 33 358 
2:1. Barondrogt 56 695 55. Heimans 32 - 341 
26, v.Oostveen 55 693 56, van Schaik 32 326 
2(, f!1oravcc 54 692 97. Klaas en 31 318 
2'8. Cornolisscn u. 53 620 58, de Vries 31 316 
29. Zogcrius 52 635 59. v,d,Hurk 30 316 
30. Zoven 61 - 634 60. Rang 30 292 
------------------------ ----

61 • mevr.Hogenboom 29 2B7 
62. Oudkerk 29 252 
63, Freid 28 167 

Het wordt toch vrnl oen indrukwekkende rij, Sewraj singh nog aan de kop, maar de adem van 
de nrs 2 en 3 voelt hij in de nek, Van Di.ik,Nusink en van Hulst handhaven zich nog' 
stee�s! Leijcn kunnon we rustig een flinke aanwinst noemen. Een maand lid zijn,invalJ.en 
in het eerste tiental en winnen! Verder weinig vreemde gezichten in die 2e groep. 
Voor do ochte krachtmeting in groep 1 zouden we graag Swart vaker zien verschijnen.Van 
1 t Riet is dinsdag door Neidig net over de rand gekieperd en stoat nu 21 ;maar hij komt 
terug, Reinen1Zonjoe (die hesft er zin in !) en Walter trekken op, Van Oostveen heeft 
1t J.ang volgohouden1maar valt nu iets terug, Moravec en Cornelissen VJ, klimmen gesta• 
dig. Zegorius valt vmt tegen,maar zal zeker wraak nemen, De Jong zakt ook iets,maar 
heeft bshoorlijke prestaties geleverd! In de hele groep 31-50 is het een duwen en drit 
gen van belang. \fo zien daar Hogenboom en Leenders,die het aardig doen! Ook in de 
staari:groop lijkt het een beetje op spel zonder grenzen, De ladder is ingezeept met 
grocmo zroep en de klimmers glij den op hun tijd weer _omlaag, Een "bloem" tussen al die 
mannen is mevrouw Hogenboom,die het zoet van de ove;winning al gesmuakt heeft. Oppas 
mannen;zo traint behoorlijk! Rang staat veel te laag,maar ook dat komt wel weer, 

Nog B;;n ronde a·f tien hebben we te gaan. Grote verrassingen zijn we niet meer te 
wachten, maar er komon nog wel enkele ve'tschuivingen ·. v�n11 opdringerige11 lieden. 

U weet 't,om precies tien over 8 delen we in;wie daarna komt,vist nchter 1t met. 


