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maandblad no. 144 - .;ei 1968 : onder het opschrift "WONDERL!JK" schrijft de redacteur: 

Wij vormen samen toch een wonderlijke vereniging. Vermoedelij k hebben we dit 
jaar een uniek record behaald. Met 3 teams speelden we in de competitie, 
Caissa 1 degradeerde,Caissa 2 degradeerde en Caissa 3 werd kampioen ! Zoek 
dat maar eens uit ! "U hebt de verkeerde spelers in verkeerde tientallen ge
zet,aldus een tegenstander. 

We zijn nog niet toe aan het maandblad van mei 1974, maar de grote kans bestaat, dat 
het toen uniek genoemde record niet meer uniek blijft. Want • • •• Caissa 1 is gedegra
deerd, Caissa 2 ·zweeft op de rand van de afgrond en., • •  ,Caissa 3 heeft het behalen 
van een kampioenschap nog in eigen hand ! 

Eind seizoen 
�ind seizoen 

eind seizoen 
eind seizoen 
eind seizoen 

67/68: 
68/69: 
69/70: 
70/71 : 
71 /72: 

C1 degradeert met Weesp 1 naar de Overgangsklasse; 
C1 promoveert naar de hoofdklasse; 
C 1 eindigt als no. 2 in de hoofdklasse B 
C1 gered van degradatie door VAS/ASC 3,dat ·naar de KNSB promoveerde; 
C1 kampioen van de hoofdklasse,omdat W'meer 2 zijn laatste wedstrijd 
verliest van US 1; 

eind seizoen 72/73: C1 einciligt op een gedeelde 4/5/6 plaats met 1 punt meer dan de 
gedegradeerden TAL 1 en de PION 1 

einde seizoen 73/74: C1 degradeert 

Als u bovenstaande gegevens in een grafiek verwerkt,zou er een me�kwaardige grillige 
curve ontstaan. Wij blijven een wonderlijk stel schakers! 
We passen ervoor de vlag halfstok te hijsen! [en spreekwoord zegt: Wie zich aan een 
ander spiegelt,spiegelt zich zacht ! Vijf regels boven deze regel leest u, dat vorig 
jaar TAL en DE PION degradeerden. De Pion is kampioen en promoveert weer, TAL gaat 
kampioen worden en promoveert weer. Dat gaan wij ook doen ! 

Onze gewoonte om op pagina 1 de krant in te leiden,hebben we op zij gezet. Want,waar het 
hE1rt vol van is, lo_opt de mond van over! 

E, 



BOND5WED5TRfJDEN 
=====:;:;========= 

5 februori 19]4 
C'!.:isJJE 1 - t• 'meer 3 
Swart 1 -0 Plooij 
Eijgenbrood jr 1-0 Jan 
Sewrojsingh t-4 Arp 
van Dijk 1--t de Zeeuw 
de Vos 0-1 Eijk 
v.d.Vos 
v,5teden 
v,Hulst 
Leijen 
Couperus 

t-t v.d.Land 
0-1 Janse 
t-t \fol f ers 
t-t Wittebol 

__ ±:±_�indenbergh 

5-5 

De genadeklap! Deze uitslag veroordeelt 
Caissa tot degradatie! We kunnen weer zeg� 
gen,dat er overwinningskansen waren tot vë:!: 
in de avond, Maar W1meer is taai;had de 

• 

wonnen,de rest speelde remise (6x), 

Patr, West 1 Caissa 2 
de Ruiter +-t van Gijzen 
Edwards 1-0 Leenders 
Meijer t-t van 1t Riet · 
Niekus 0-1 de Beus 
Bustraan t-t D.irks 
Bakker· t-t Roos .. 
v. o·Osté:Com t-t Neidig 
Lohmann -!--t Barendregt 
de Waard 0-1 Zonjee 
v,d,Graaf 1 -0 Hogenboom 

-5:5 

De stand in de'?e afd, onderaan is nu: 
6/7 Caissa 2 3 pnt. 
6/7 DOS 2 3 prit. 

8 Pat.r.,West 1 - 1 pnt. 

punten ook nodig, al was 1 t maar Mn ! Die 1 2  februari- 1374·. 
hebben ze gekregen 1 de mannen van \rlGM. 
Vriend en vijand was er van overtuigd,dat 
de Zeeuw het togen van Dijk (afgebroken par-

. tij)' moeilijk zou krijgen, Maar op de schou
ders van van Dijk rustte de z�are taak.Geen 
vol_ punt van hem betekende. degradatie, Mis
scbiert was hij te voorzichtig • . • •  ,misschien 
had hij alles en alles op de aanval moeten 
gooien om dan desnoods maar te verliezen • • •  

misschien • • • • •  Ja,maar we mogen niet uit oog 
verliezen, dat we het hele seizoen. al met 
!�n been in de afdalihg •tondeh, Er zit 
heus wel k\.valiteit in ons team·,ma.ar het 
ging allemaal wat gespannen, We gaven stuk- , 
ken weg,alsof er geen gevaar was. We plofteri 
ineen,als de klok op half elf stond, 
Genoeg met dit nakaarten. We kijken naar 
TAL 1 en de Pion 1,die,verleden jaar gede
gradeerd,nu weer op de drempbl van het Wal
halla staan. Dat gaan w� ook doen. Want • • • •  

voor de Overgangsklasse zijn we te goed! 

1 2  februari 1 974 
Patrim,West 1 - Caissa 2 

Ook hior de spanning van alles of niets, 
PCW, stond onderaan met 0 punten, Winnen 
door C2 betekende veiligheid. Maar ook hier 
eon benauwde 5-5, En nu moet ons tweede 
maar afwachten wat er in de laatste ronde 
gaat gebeuren. ·ne enige verliezex:sin -de . 
1o1edstrijd waren Le�nders en Hogenboom� C2 
speelde met 4 invailers. Jammer,dat b.v. 
Couperus verhinderd was, De Beus en Zonjee 

Caissa 4 - Ni e uwentleitn 5 
Beuming 1 -0 v.Tesckelenburgh 
Diependaal t-t Bronkhorst 
Meijer 1 -0 v.Groenigen 
Zeven 1 -0 de Haan 
Knop 1 -0 Smit 
Cornelissan w 1 -0 Ja ring 
van 5chaik 1-0 de Droog 
de Vries 0-1 Hart A 
Alberts t-t Hart f 
de Jong 1-0 v,d.Rijd 

Onze lagere goden doen het beter dan de 
mannen hogerop, Na met 7-0 voorgestaan te 
hebben,was een 8-2 uitslag het resultaat, 
Alleen de Vries,die de vuurdoop onderging, 
verloor, Diependaal en Alberts remise,de 
overigen wonnen. De laatste wedstrijd tegen 
Amstelveen 5 beslist over het kampioenschap. 

1 9  februari 1 974 
�G.A,beker 
Caissa Isolani 
5wart 
5ewrajsingh 
van Gijzen 
van Hulst 

1 -0 Andriessen 
0-1 Bij lsina 
0-1 Bij deweg 
t-t. de Leeuw 

1t-2t 

Vier "lsolani"-spelers,die zelf beweren 
nog.nooit een bondswedsti-î:id voor die club 
gespeeld te hebben.Het waren KNSB-spelers, 
die volgens ingewijden in Max-Euwe-Morphy 



spelen.En toch mogen ze spelen,want op 
papier zijn ze lid van Isolani. 
vJij z:i.en hier ·wel een handeltje in voor 
W1meer b.v. Open een uitzendbureau voor 
cup-splers. Laat een stel spelers benoe�en 
tot erelid van andere verenigingen. Ere
leden kunnen vrij zijn van contributiebeta
ling. Zo kunnen ze lid worden van drie of 
vie r verenigingen,bedingen f 100.- per 
te spden partij . Geen enkele bepaling in 
het cup-reglement kan -hier iets tegen doen. 
Het voordeel is dan,dat de hele cup-strijd 
in het clublokaal van W'meer gespeeld kan 
v-iorden. Volgend seizoen verl.-..iachten we tus
sen de artikelen van het cup-reglement 'n 
advertentie van het uitzendbureau "CUP". 
Of is Max Euwe/Mor·phy al met zo'n bureau 
bezig? 
Isolani speelt in de 3e �l?sse van de SGA. 
Speelde b.v.tegen Watergraafsmeer 6 en • • •  

verloor met 7-3 ! 

.12...Jebruari 1974 
Cáissa 3 Victor� 2 
Zonj ee D-1 Admiraal 
fJranj e 1-0 Schepers 
Barend regt 1-D Consemulder 
Cornelissen H 1-D n.o. 
Bai:-t1Tian 1 1 vlortel 2-2 
Hogenboom 1-0 Lucas 
Broers ma 1-D Witlage 
Heinen 1·-t v. d.Blom 
L-ogendijk 1-D Mulder 
Rong ers 0-1 Rosenkrantz 

7-3 

Caisso 3 gaat rustig zijn gang. Er werd 
VJ eer een duid elijke overwinning geboekt. 
Cornelissen H kreeg zijn punt cadeau.Aan 
bord 1 en 10 kon Victory iets doen. Bon
gers onderging· de vuurdoop. Hij stond niet 
slecht,n1a8r gebrek aan routine deed hem 
sneven. 
Zet 1m op Caissa 3,jullie hebt het kampi
oenschap nog in eigen hand! 
Maandag 1G maart tegen VAS/ASC 6, 

4 maart 1974 
Nieuwondam 1 - Caissa 1 
Caissa heeft zich in zijn laatste wed
strijd niet van zijn beste kant laten zien. 
Wa doelen hier niet op het vertoonde spel, 
maar wel op het feit,dat we met slechts 
0 lik.Il ::JE11ttrade11. E11ig excuus is er wel. 
In de luap van de speeldag gingen Swart 

en de Vos met griep het bed in.Waar haal 
je zo maar even 2 invallers vandaan? vle 
hadden ze niet meer,omdat spelers uit 't 
tweede inzetten.betekent: niet meer spe
len voor Caissa 2J ·In arren moede ging de 
w.l. maar mee,wetend,dat er toch nog ��n 
onbezette plaats zou zijn. Wanhopig word 
je dan, als blijkt, dat Leij en ook niet komt 
opdagen????? 
Nieuwendam 1 
van l-laardlt 

Caissa 1 
1-D n.o. 

Sassen 
Cornelisse 
Duinmayer 
Kimman 
Croese 
v.d.Velpen 
Budink 
Bath 

t-t Eijgenbrood jr. 
t-t Sewrajsingh 
t-t van Dijk 

de Ruijter 

t-t v.d.Vos 
D-1 van Hulst 
.L .1-2 -2 
1-D 
1-D 
1-D 

Eijgenbrood 
n.o. 
v,Steden 
Roos 

6t-3 t 

sr. 

Van Hulst knokte zich weer naar een 1. 
Wie denkt,dat de uitslag duidelijk was, 
moet weten,dat �n van Dijk �n Eijgenbrood sr. 
in een 2e zitting gewonnen hadden.Maar 
ook dat was niet genoeg. De 2 automatische 
nullen hadden ons dan ook de nek gebroken. 
We troosten ons maar met de gedachte,dat 
�ok een overwinning ons niet van degradatie 
had afgehouden, 
Nieuwendam viel ons tegen, Het moet nu 
een beslssingswedstrijd spelen tegen Am
stelveen. We menen,dat Nieuwendam daer 
een zwaar karwei aan zal hebben! 
Caissa 1 is nu uitgespeeld. 

Eindstand hoofdklasse: 
1/2 Amstelveen 1 7 - 11 
1/2 Nieuwendam 1 7 - 11 
3 t• eesp 1 7 . .., 

4/5/6 u.s. 1 7 
4/5/6 W1meer 3 7 
4/5/6 VAS/ASC 3 .  7 
7 VVGA 2 7 
B Caissa 1 7 

Uitslagen laatste ronde: 
W'meer 3-VAS/ASC 3 5-5 
N1dam 1 - Caissa 1 
A1veen 1 -Weesp 1 
VVGA 2 - US 1 

6t-3 t 
6-2 
7-2 

vl 
vl 

9 
6 
6 
6 
5 
2 

Degr. 
Degr. 

! ! ! ! 



_ÇaJ._s ... �2-1�-"'." 
van· Gijzen 
v. 1 t Riet 
Couperus 

·c·ec.nders 
de Beus 
Kliphuis 
Barend regt 
Lie 
Roos 
Lagendijk 

TAL 
1-0 Bloemberg 
0-1 Schutte 
0-1 Jos.Jitta 
0-1 Helmers 

? Schoffelmeer 
1 -0 v, Dillen 
0-1 Habes 
.·? v.d.Storm 
? Roebers 

1-0 Burlage 
�------

3-4 

\ilat een spel van kat e·n muis had moeten 
�vorden is een enorme strijd geworden. Voor
al van de kant van Caissa. Wat is er ge
knokt! TAL zou bij 1;inst kamipoen geworden 
zijn,maar moet deit 'feeEft; nog even uit·stel
len of • •  , . , . verg8te_n.7 :�;ç is nog ni�ts van 
de einduitslag te zegg_13n, De Caissa 2-spe
lers wisten niet,dat ze tegen het degrada
t·iespook ·moesten vechten,· �Ie verwachten 
van de '3 spelers ,die hun partij afbraken, 

'dat· ze zich tot.·het uiterste• zullen inzet;t 
ten om in ieder·geval 5-5 te halen, Wie 
weet! 
Zie onderstaande stand: 

Overgangskla�se A 
·1 • TAL gesp, 6. 11 pnt. 
2. Nieuw lfJest 1 6 10 " 
3, Tarr3sch/L. G 9 , ' 
4. Raadsheer 6 5 " 
s. VAS/f1SC 4 6 5 ' , 
6, Caissa 2 6 3 " 
7. DOS 2 7 3 , , 
n. Patr. viest 7 3 " 

GcJat Caissa 2 deze \.<Jedstrijd verliezen, dan 
wacht Gr nog ·een na-competitie tussen de 
nrs, 6 - 7 - B ! 

--------------------

Stand in de 2e klasse D. 
1 • _u.s. 4 gesp. 5 pnt:. 9 
2, Caissa 3 5 7 
3, TAL 4 5 6 
4, Victory 2 5 6 
5, Airs port 1 5 4 
6, DCG 2 5 4 
7. KVC 2 5 4 
B. vAs/r,sc 6 5 0 

ma. 1 0 mrt: V/\S/ASC 6 - Caissa 3 
di. 23 apr: Caissa 3 - u.s. 4 ! ! ! ! ! 

(niot 1 6 spril dus) 

Stand 3e klasse E. 

1 • Amstelv, 5 gesp. 4 pnt: 8 
2. Caissa 4 4 6 
3, Abcoude 2 3 4 
4. Weesp 4 3 2 
s. W1meer 7 4 2 
6, Nieuwend. 5 4 0 

vrijdag 5 april: Amstelv. 5 - Caissa 4 ! ! 

-- -- -----------------

- --------------------

!!.§.stuursmededelingen: 

Nieuwe leden: L.J,Hoeve 
G.H. Lie-Giauw-Hie 
T ,C,F .Visser 
mej. C.L.Klein 

Bedankt: J,P,Oudmaijer (voorlopig) 

Op het voorhoofd van de penningmeester 
is ��n rimpeltje verschenen. Over het al
gemeen lopen de financiën wel,msar er 
ontstaan toch enkele gaten. Er gaan bin
nenkort 11maningsbriefjes11 de deur uit. 
vlil t u wel meteen reageren? 

Ons gironummer is C 2 8 8 2 t.n.v. 
CAISSA, 

De contributie bedraagt f 5,- per mnd, 
studerenden f 2,50, 

Geef uw penningmeester veel boekingswerk! 
Hij zit nu duimen te draaien! 

• • • • • • • • • 

De w,l, seint: Wie nog geen clubcompeti
tiereglement heeft,vrage hem er ��n!! 

• • • • • • • • • 

ma 18 mrt: VAS/ASC 4 Caissa 3 
vr, 5 april: A'veen 5 - Caissa 4 
di, 23.april: Caissa 3 - u.s. 4 

Het gaat in alle 3 wedstrijden om een 
kampioenschap!! 

tet goed _op de data en zorg,dat u tijdig 
present bent! 



Ean prachtig eindspel 
Onderstaande studie heeft volledig recht historisch te .worden genoemd,want Lenin 

sp:ccokt er over. Hij was niet alleen een sterk schaakspeler,hij was ook een kenner van de 
cochaakcompositie en van het probleem. Hij loste problemen ongelooflijk snel op. De schrij
v"r Or,ljanov deelt mede,dat hij in het begin van 1910 aan Lenin een tweezet van hemzelf 
gezonden had en dat hij van hem het volgende antwoord kreeg: 17. 4.10 Waarde Mi tja, toen 
ik uw probleem ontving was ik een beetje beu van. het schaakspel, want ik was zo ongeveer 
3llcs vergeten. Ik had,geloof ik,een jaar niet g�speeld en alles tezamen heb ik in de 
lnat.ste jaren een paar "huzaren"-partijen gespeeld, Uw probleem heb ik gemakkelijk opge
lost, Maar vandaag zag ik een studie,die ik niet dadelijk kon oplossen en die mij zeer 
behaagde, De stelling is aldus: 
\Ht: Kg3 - Le7 - Pg1 pionnen: d3 en h5 
éln ZEt na promoverend tot koningin). Wit 
Dit was een studie van W, en M,Platow (1e 

Zwart: Ke3 en pionnen h7 - d5 en a2 (dus op 
begint en wint. Een prachtig stukje!" 
prijs wedstrijd "Rigaer Tageblatt" 1909, Beoor-

deling door de jury in de \Vedstrijd en de mening van dr, Em,Lasker. 
1. Lf6 - d4 2. Pe2 (de verleidelijke voortzetting 2, Pf3,a1D 3. Lxd4 - Dxd4 4, Pxd4 -
Kxd4 5, Kg4 - Kxd3 6, Kg5 - Ke4 7. Kh6 - Kf5 8, Kxh7 - Kf6 leidt slechts tot remise) 
2 • • • • • •  a1 (D) ; 3, Pc1 ,dreigt. mat door Lg5+ (indien 3,----h6 dan Le5 - Dxc1 5, Lf4+ en 
wint;indien 3", "Kd2,dan Pb3+ met winst van de dame) ;daarom: 3." "Da5 4,Lxd4+ - Kxd4 
5. Pb3+ en wint. 
Jury: Met een uiterst eenvoudige aanvtings·átelling komt in een reeks fijne en onverwachte 

zetten een groots hoofdspel te voorschijn, De bouw van de studie getuigt van een 
hoge techniek, 

Lasker: Iedere schaakspeler mo·et het allerhoogste welbehagen uit deze studie voelen. 
Waarom? Misschien,omdat de winst bereikt wordt met inachtneming van de strengste 
economie der middelen? Is het soms,omdat,hoewel beschikkende over een grote 
tegenstandsmogelij kheid, de zwarte stukken bij alle pogingen als door 1Mn of andere 
toverformule het slchtoffer worden der zwakke witte

. 
stukken? Of misschien omdat 

1;i t ten koste van alles r·emise tracht te vermijden? Best mogelijk, maar in wezen 
vurheugt ons dat hier het banale en gewone overwonnen. wordt door de kracht der 
gedachte. 

P.Broersma 

�Van de wedstrijdleider. 

Over Caissa 1 vertelden we al 1t 6�n en ander in ons hoofdartikel. We komen zeker 
nog op ons eerste terug in eeh volgend nummer, 

Caissa 2 zit op de wip, Weten we de wedstrijd tegen TAL op 5-5 te houden,dan is C2 
gered. E�n dag voor de wedstrijd C2-TAL werd gespeeld de wedstrijd DOS2 - Petr,West 1.Hier 
won Patr. West met 7t-2-t, zodat P.\·I. van 1 op 3 punten kwam. DOS bleef op 3 punten staan. 
C2 heeft er ook 3,maar • . . • • .  wie weet, 

Csissa 3 moot maandag van VAS/ASC 6 kunnen winnen. Ook al staat dit laatste team met 
0 punten onderaan,gevaarlijk is VAS/ASC altijd! De lc.rntste wedstrijd gaat dan tegen de 

.
no,1 

US 4,dat eerst nog speelt tegen KVC2, Als Caissa 3 beide wedstrijden wint komt er een 
beslssingswedstrijd tegen US 4,aangenomon dat US de wedstrijd van KVC2 wint. Wc proberen 
Caissa 3 zo sterk mogelijk op te stollen,zieken kunnen we niot hebben! 

Caissa 4 spoelt iJls no. 2 zijn la.atsto wedstrijd tegon Amstelveen 5, Wint Caissa 4, 
dan volgt ook hior een beslssingsw3dstrijd. \foor tegen A 'veen 5 ! 

Datums 
·Op dinsdag 30 april ( koninginned3g) wordt er .!Jitl geschaakt. 
Op dinsdag 28 mei spelen we de laatste ronde voor de clubcompetitie. 

Wc habbon dus nog 10 ronden te goed! 
Op dinsdag 4 on dinsdag 11 juni spelen we om het clubkampioenschap snel-

schaken, Op 4 juni de voorronden,op 11 Juni de finale, 
Noteren of onthouden! 



CLUBCOMPETITI E 
stand bijgewerkt 

1. s8wr�jsingh 
2. sw8rt'· r 
3. van Gijzen 
4·, Eijgenbrood 
5, van ·Dijk 
6, van Hulst 

-.7. v�n· 't Riet 
8. v.d.Vos 

t/in ·1 z maart 
1 00--1530 

; ''99--1485 
98--1366 

�r; · 97--1347 
9 6--1265 
95--1262 
94--1216 
93-- . • . .  

--------- ----- ------------ --
· 11, Dirks 
12, Zonjee 
13. Lcenders 
14, Broers en 
1 5. Lie 
16, Oranje 
17, de Vos 
18. Kap[J_

dhof 
19. Eijgenbrood sr, 

• 20, .van Steden 

21. Bartîna·n 
22, Barendrogt 
23. Vonk 
Z4. Leijen 

.2 5, Hogcnboom 
: · '26. Cornelissen H 

27� Beuming 
·2s. Couperus 
29. Cornolissen W 
30. Brosrsma 

90--1177 
69--1176 
66--1166 
87--1153 
66--1138 
65--1126 
84--1116 
63--1115 
62--1112 
81--1069 .. 

60--1069 
79--1056 
76--1022 
77--1014 
76--1003 
75-- 978 
74-- 973 
73-- 967 
72-- 955 
71-- 924 

------ ----------------------

31, Diependaal 70--909 
32, Knop 69--907 
33, Neidig 66--903 
34, Zeven 67--902 
35, Roos 66--901 
36, Lagendijk 65--675 

·37, Reinen 64--854 
· 36, Kliphuis 63--627 

39, Heimdns · ·62--793 
40, Bongers 61--754 
--------------------------
41, Takx 
42. van Schaik 
43. Paardenkooper 
44, Alberts 
45, Frensdorf 
46, Brune 
47. Wiebenga 
46, Rietveld 
49. de Jong 
50, Visser 

51. Spoelstra 
52, Rang 
53. Hoeve 
54. de Pont 
55, Kielstra 
56, 5chaacke 
57, Scholtz 

60.,.-743 
�9:..-690 
56--690 
57--666 
56--661 
55--647 
54--644 
53--641 
52--632 
51--576 

50--532 
49--520 
46--516 
47--512 
46--4 75 
45--437 
44--432 

56, de Graaf 43--430 
59, Min 42--416 

��:-�:�::���=�����-��==��I 

61,Kloppenburg 
62,Versteeg 
63,de Vries 
64, Grünbauer 
65,Klaasen 
66,mej,Klein 

40-363 
39-294 
36-272 
37-248 
36-246 
35-192 

vle hebben al een poos 
niet gezien: 

Takx 

Kielstra 

Grtlnbauer 

Min 

Scholtz 

Versteeg 

de Pont 

Waar zitten die kerels? 

.QriLC:.9.�m��: Er is niet zo bar veel veranderd sinds de vorige keer. Van Hulst,de 
doorrlou\.,ter,is bi� de bovenste tien aangeland.En terecht.Broersen is uan een geduchte 
opmars bozig. Hij (en Kappelhof, die zijn studie even stevig aanpakt) zijn aanwinsten voor 
onze competitie. Van Lie,een nieuweling,verwachten we na het inspelen,veel! Maar,hij 
zal het \.VaElrmoeten maken,want de tegenstand is groot.Oranje zakt wat af ,mnar dat komt 
v1el \rJeer in orde. VLln Bartman verwachten we ook nog wel wat! Lei.jen doet verwoede po
gingBn nm hoger te karnen• Dicpendaal zakt iets af,maar zal terugkomen! Bongers,��n van 
de allernieusten,doet het niet gek. HU zal 't wel redden.En met dat redden bedoelen we, 
dat hij een krotere inspeel tijd nodig heeft gehad dan de andere nieuwe leden, Paarden
kooper heBft ups en downs;Frensdorf staat nog te laag, Onderin zitten de mannen (ên 
dames) elkaar te bekampen,dat de stukken er af vliegen, Het is een gedrang om hogerop 
to komen van jewelsts. Mevrouw Hogenboom heeft een dame-lid naast zich gekregen. Wat 

• 

zal dat worden als die twee tegen elkaar spelen, We hebben mevr. H,de laatste tUd weinig 
aezien,maar door kantoorwerk is ze wat verT\loeid. Jammer,want d0e begon toch beter te 
draaien. 
Nu we nog zo'n 10 ronden te draaien hebben,verwachte� we,dat iedereen zich voor 100% 
inzet. De bondscompetitie loopt ten einde,we zullen dus nog maar zelden een wedstrijd 
hebben. Dat betekent veel ruimte voor e�n goede eindsprint. We rekenen op veel aanwe
zigen. 


