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Vele jubeltonen in dit nummer, Onze clubcompotitie mag zich in een grote belang
�tGlling verheugen. Het maxim3al aantal ''komers11 was tot nu toe 53! Fantastisch. We 

·schotelen u verder een serie bondswedstrijden voor. C1 doet het prima! C2 heeft tot nu 
tai:.; 50�;;c3 spesld6 slechts ��nmaal en won en de C4 speelde 5-5" Alles rnot elkaar niet 
onverclienstel)jk. En over dit alles nog het· sausje van de goede sfeer. 

Op 31 oktober zijn de gedelegeerden weer bijeen geweest, Nieu>1 was de loting in de 
strijd om de SGA-cup op de vergadering. Er dnen 36 teams mee,Coissa kwam als 35e uit de 
b8ker en moest thuis spelan tege11 no� 36 Nieuwendam. Op 26 november wordt de 1e ronde 
,.e>0peeld l Enkele andere punten uit do agenda van die vergadering: begrffcing 1975, wij zi
ging in da SGA-ccntributieinning (voortaan 2 x +jaar tegolijk!),Jeugdschaak en bestuurs
verkiezing, Do eerste d�me deed.haai intrede in het SGA,bestuur,mevr, H,Spook-Vogelsang, 

d0ch·tGn: �Gn goede greep! 
\-Je hebbsn&tijdenS de uitwedstrijden nog al eens in 11vreemde" clublDke.len vertoefd. 

Ik ducht, d2t we onze hnnd1:_;n mochten dichtknijpen met onze akkomodatie. Daarnaast de uit
nEmendc verzorging van do inwendige mens ·tot bokbior toe. De hoer en mevr. v.d.Vlis 
ziun '"J8 nog wel eens verhuizen naar hst Okura-hotel als menagersJ 

Toen do radib enkele woken geleden het bericht bracht,dat er een 33 jarige Neder
lander uit Î1msterdam in de HimrJlaya was neergestort dachten h'B 8an Couperus, Hij woont 
dün 1.vol in Diemen· en is 34,maar je kon nooit \oJeten. De krant vertelde ons de volgende 
rnorgen,dat hij het (gelukkig i) niet was, E�n en Gnci8r zal wel diepe indruk op de groep 
gemaakt hebben, 

rJu wc: toch in de parsonalia beland zijn vermelden we nog,dat de Beus voor zijn arts
examen gGsloGg':I is. Proficiat! Hij v.1erkt,ook al 11Jcer gelUkkig,in J\msterdam! 

De Jong stuurde ons oen kaart uit zijn vakantieoord in \:Jalos. Hij logeerde in het 
nederige dorp Llanfsirpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwll-llandysiliogogogoch.Dp de kaart 
hebiJen wc het niet kunnen vinden! 

5o long! lfo strijden verder. C1 ,blijf op de goede weg,C2,herstel u en lik uw wonden, 
C3 ,ga voort op de ingeslagen weg en C4,doe niet ZG voorzichtig (5-5) en laat uw tanden 
zien! 

E, 
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BUi<DS\IEDSTR!J DEN ----............... . 
.4 oktober 197 4 _____ _..__,..-.-----� 
Nieuv..r \Vest 1 - CniGsa 
stand was 3-3 
van Hulst verl,1-0 
Swart wint D-1 
Leenders wint D-1 
van Gijzon �-... + 

eindstand 

We hebben dus op hst nippertje gewonnen! 

j o' _ri_k-cobor 197 4 
VA IY.!�'§L .. 4. - Caj._��sa 2 
sta'n_tj. l:-.las 3·.f-st 
de VfJs tünt 0 -1 

eindfJtand 
Hier _was de 

3-}.:.6t 
winst al binnen. 

15 oktober 1974 -�----�...-__._ . .._._____ -"------� 
K.V,C, 3 - Caissa 4 -�----_,.__,.__........_, ...... ___ -- --·------
P ilmeij er D-1 Wiebenga 
Hoogesteij n 0-1 Zeven 
Frehn 1-D Lange 
F orrer 1-0 Paardenkooper 
Hcndrikse -!---!- Lenstra 
Henson D-1 Brune 
PrnkkGn t--1- Meijer 
de Jong 1-D Reinen 
Trompetter 1-0 Diependaal 
L.ochtenburg D-1 Heimans 

-------
5-5 

·In 13en prettige sfeer werd even over acht 
begonnen in het clublokaal van KVC;dit lo
kaal is een forse verbetering in vergelij
king met h�t vorige. Aan een bord kwmaen 
de spelers,nadat er al enige zetten gedaan 
waren,tot do ontdekking dat de zwarte ko
ning en dame van veld geruild hadden. De 
klok \-J8rd teruggezet - en de partij begon op
nieu\•J. Hoirnans kreeg al vrij spoedig oen 
toren geoffreerd en haalde zo het eerste 
>Jinstpunt binnen, Nadat C4 tot 4-1 W3S uit
gelopen begon KVC in te lopen via 4-2 en 
tt+.--2-1- tot 4-!--3t. C4 had toen goede vooruit
zichten op d8 overwinning,want ReinLJn stond 
gowor1nen. Toen ging er iets mis en nu moet 
hij nog vechten voor remise. Lenstra wns er 
·tegen het afbreken in geslaagd een gevaar. 
lijke pluspion van zijn tegenstëinder onscha
delijk te mnken en heeft nu goede kansen op 
remise. 

De telefoon heeft een eind gemaakt aan deze 
wedstr�d. Reinen gaf op en Lenstra kreeg 
remise. Dus • • •  een draw • • •  5-5 

�tober 1974 
�C�a�i�· s�s� a,._�1�--=�� -�N=i�e�u�w!.!iendam---1. 
Swart 
Eijgenbrood jr. 
Sewrajsingh 
van Gijzen 
Arp 

1-0 Bos 
1-0 Jagerman 
1-J'l le Noir 
1-D Marij nnissen 
0�1 v,Kooten 
1-D Koot 
1-0 de Jong 
1-0 Kunne 

Loenders 
Jansen van G. 
v.d.Vos 
v,Hulst 
Roos 

·· t-t Binnenmrasch 

--�=�--
Wesseling 

7±-zt 
V66r de wedstrÜd hadden we--een rekensomme
tje gemaakt: C1 - N1 was in de hoofdklasse 
altijd zo om en de nabij 5-5 geworden,dus 
C1 .- N2 zou voor C 1  niet Ëll te veel moei
lijkhedel] geven. Danr:Ln hebben >Je ons be-, 
hoo���k vergist. N2 waq een heel behoorlijK 
team,_ Arp en Roos hebben zich er behoorlijk 
in verslikt. �wart,Ejjgenbrood jr. en v.d. 
Vos scrooden hun tweede v1instpunt, B(i het 
afbreken was de stand .4-t-21- en naar we ver
wachten zal ook Le•mders zijn 2e winstpunt 
scoren. 
Jansen van Galen en Leenders kregen telefo
nisch een 1 toebedeeld, 

5 november 1974 
Caissa 3 US 4 
Bartman 1-0 Zadelhoff 
Nusink G. 
Neidig 
Knop 
de Boer 
Oranje 
Cornelis sen 
Lagendij k 
Lange 
Lens tra 

1"D v,Oyen 
t-t Wolterbeek 
1-0 n.a. 
1-0 Mons 
0-1 Dijk 

H. 1 -0 Noppen 
1-D n.o. 
1-0 Bilaars 
0-1 v,d.Doef· 

7f-2t 

• 

Twee punten cadeau,vermoedelijk door Feije
noord. Oranje verloor in 3 kwartîer en daar
na ontbrandde er een felle strijd, Toen de 

Boer er een punt bij deed waren we iets ge
ruster. Neidig kreeg remise en Cornellssen 
hanteerde de vork, won e en stuk en de partij. 
(4f-1f) Invaller Lange won na verloren te 
hebben gestaan en invaller Lenstra kon het 
niet bolwerken (5f-2f) Nusink M. knokte zich 
naar de zege,evenals Bartman. Good gedaan! 



r; ��"s�-�--· �-- Caissa 
Lukacs 0-1 Sewrajsingh 
K o opman 0-1 E� genbrood jr. 
,:ie Matz 1-0 Swart 
v. d ,\f arff 0-1 v. Gij zen 
Kok 0-1 L'eenders 
v.d.i-Jiejj D-1 Arp 
Kolders 0-1 v.d. Vos 
Schuur fl-1 Jansen van G, 
H erling 1--t van Hulst 
Schocnhoveri 0-1 de Vos 

1-}-Bt 

Van het eens zo roemru�hte DOS is niets 
meer ovsr. We missen namen als Kraaijkamp, 
Kad.lubik·, Kok, de \rJilde, van Vlijmen, Rafalo
witch. En als Swart iets gemotiveerder ge
speeld had, vJas de stand zelfs t-9-} geweest. 
J3mmcr voer DOS,maat met dit team gaat 1t 
de t'l.'eg n-sar degradatie. Alleen van Hulst 
h�d l�v2ndc woorden voor zijn t�genstander 
Herling, oen vetereëi"n,die nog wel kan scha
ken! Wo zullen DOS maar bedanken voor het 
bijtrekken van ons 11doclsaldo11 en"het team 
�et allErbe�te wensen op deze zware weg. · 
�ais:;a 1 heeft ondertussen zijn 3e overwin
ning binnen. Gefelciteerd. 

f;.,-J is::>�'3����� Memo 3 
v::n St3don Repko 
["]usink �·1. D-1 Bödicker 
1-Jusink A. 1 -0 \faal 
Leijen 0-1 Niekus 
:lG Bc.us Ci-1 v.Sam9ren 
dco Bc:ier 0-1 v"Dam 
vun 't f\ict 0-1 Hoepcrmans 
Roos -}-t Muts 
Lie Kreg2r 
Hogcnb oom 0-1 Lub 

Een Cf1issa-tcam,dat tegen Memo 3 niet v�el 
had in te brengen. Nusink M.speelde voor 
d8 Vos,dio de avond tevoren in C1 gespeeld 
had. Cp papier zag ons team er prima uit, 
m�ar aan het bord hadden we niet veel in 
te. brengen. Hoç1enboom· l·.fas· in 3 kwartier 

-----��-:�vF]ld door oen blunder en Nusink deed hem 
d�t ''sn uur later na. Voeg daarbij 3 nullen 
in de rniddcnmoot,een mooie zege van Nusink 
�. en cLn remise van Roos en toch nog een 
nederleag voor van 1t Riet En de ''afbreek
�.tand 11 was 1-}-6t. ûnze Gerste nederlaag! 

Bestuursmededelingen: 
=====�==�=========== 

Beda�kt: J,Broersen - studie 
F.de Vreeze naar Friasland 

fJieuw: L.B.de Boer - welkom! 

Deze w�ek zijn de eerste bTioven uitgegaan 
naar die leden,die .een to grote .contribu
ti2s�hterstand hebben. i�et bestuur meent, 
dGt we een eind moeten maken aan de steeds 
weer terugkerende post 112c/1torstalligo con
tr:Lbutiea. 
Er is 15 dagen t�d cm de gchterstand in te 
hAle�. BU niet betalen delGn we hen niet 
mc;er in bij" bands- en clubwedstrijden. 

RedGn van deze aanpak: 
Hot bestuur voelt zich niot geroepen hcot 
werk von Sociale Zaken over te nemen. Het 
goat niet aan,dnt gotrouwG botalers hun 
geld gebruikt zien worden om de bondscon
tributie, het aandeel in de huurpenningen 
en hslb aandeel in da algemsne kosten (b,v. 
clubblad)van diegenen voor te schietan,die 
hun financiële verplichtingen niet of nau
weljj ks nakomen. 

Zijn sr tijdelijks financiële mosilijkhoden, 
dan is er natuurlijk nlt�d te praten.Maar 
dan moet er wol gepraat worden! 

x 

x 

-x -x -x-x-

�1da: 

1 9 
26 

21 
9 

10 
17 

24 
31 

nov. C4 - \foesp 3 
nov. .u.s.2 - C2 

c - Nicu\·JBndam (SGA-cup) 
nov. Raadsheer 2 - C3 
dec. Tarr.Lasker 3 - C4 
dec. C1 - ltfoosp 2 
d8t. C3 - Nieuwendam 4 

dec. g_een clubavond 
dec. geen clubavond 

Ons volgend clubblad verschijnt rond 
de jaarwisseling. 



,gJ�.l�.11.,Jj:: __ S_P_E_L_E..t::\ • 
.sl.UÈ.f'"OJ!lP.>�--� •ó,.:t_:_ de Vo�'!_-_J.)'Lart :Dirks (motto: wij offeren!) 

1. e4 - c5 2, Pf3 - d6 3, d4 - cxd4 4, Pxd4 - Pf6 5, Pc3 - a6 6,Lg5 - e6 
7, f4 - Pbd7 8, Df3 - Dc7 9. 0-0-0 - b5 10. e5?( !) - Lb7 11, Dh3 - dxe5 

•·12; Pxa6 (offer no, 1) - fxc6 13, Dxe6+ - Le7 14. Lxf6 - gxf6 15, Le2 - h5 (was 
hier .voor zwart 0-0-0 niet beter?) 16, fxe5 - Pxe5 17. Thf1 - Dc8 18, Lxh5 (offer 
no, i) - Txh5 19. Dg8� - Lf8 20, Txf6 - Ke7 21, T dB (offer no, 3) - Kxd8 (Lh6+ ?) 
22, DxfB+ - Kc7 23, Dd6 mat, 

Hoè hcol anders hadden we:: deze znak ons ingedacht. Een pracht inzet voor de bonds
vwdstrij don! i·Ju, n.3 2�· maand zijn or nog 9 partij en te spelen, terwij 1 er nog 1!6n hangpartij 
loopt. \'Je spreken nu af ,dat er elke Dvond eerst gekeken wordt,wio er van ct·e deelnemers 
Prése-nt zijn. \:.Je zullen p:coboren toch zo snel mog8lijk tot een eind te komen. 

5wart he2ft toegezegd op 19 nov. te komen om tegen 5ewrajsingh to spelen.Op het 
programma stáa-n Vl'.:.lrder nog: 

Lie - Roes ; . 5eVJraj singh-Kappelhof ; Arp-Lie ; Leenders-S1vart ; Roos-5ewraj singh 
. Swart-Kappelhof ; /lrp - van Gij zen ; LiG-5wart ;. afgebroken is nog l(appef.hof-Arp. 

Caissa moet op 26 nov, thuis tegen Nieuwondarn spelen, Dat is oeh viertallenwedstrijd. 
Eon ···vaste plaats voor deze cupwedstrijd ( Gn?) is er voor van Gij zen, Leenders en Sew_raj sing!1. 
Zij zij"n momenteel ljjstaanvoerd�rs. De no. 4 laten '"wc wisselen naar de stand van de d�1g l 
:[]p 26 nov. is dus dl.e plaa_t� voor Jansen van Galen. 

vJe rekenen er op, dat we niet na de eorste ronde uitgebekerd zijn, Caissa heeft hot 
in di8 cup-wedstrijde" al tijd vrij vor gebracht, 

�linnen wo1dan moeten we spelen tegen de winnaar van de wedstrijd De Raadsheer-LCK. 
Eindigt oen weds·trijd in 2-2 dan beslist hot eerste bord, Werd dat remise,dan 't 

2e bord,onz. Deze competitie is een afvalrace;er is dus geen herkansing. 

Van. dq_."'1.Jb.. 

Op de tafel van de w.l. li_gt een bookske,waarin u kunt aantekerien een eventuele ver
hindering om t{J komen. 

Op tie tafol van de w.l. ligt een schrift,waarin u kunt opzoeken rnet welke kleur u 
gospeold hebt voor h�t.geval dat u een tegenstander voor do 2e keer gaat ontmoeten, 

OnG· reg.l.erpent zegt, dat afgebroken partijen uitgespeeld warden· zodra beide spelers 
op de club present zijn, DG c;,J.. gaat en moet zich daaraan houden. Mededelingen als; 
"ik heb· de; partij nog niet be�eken11 zijn dan ook eigenlijk overbodig; 1t is prettig als je 
de zaak even. bekUkt,maar het_ is helemaal geen verplict1ting en ook geer1 reden om dan 
maar weer enkele w·eken te wnç:hten. Do siandDnlijston worden scheefuct_rokken door die 
afgp,broken partijen. Er li,3gen er momenteel acht! Uitspslon thuis of· 1s avonds voor de 
officielo clubavond is notuurlijk toegestaan. U kunt vanof 7 uur terecht. Het. is dan 
heex:ljj k rustig ! 

De agonda voor de komende wedstrijden st,fiat in de clubk:çnnt vc.rmeld. Bent u verhin
derd ,en weet u dc1t van i:;evoron,g-eef dan tijdig e.en seintje_ •. 

De meesta loden hebb2n nu hut jubileumboek van de K.N.S.B. gratis cintvangen. Wie 
er g��n· heeft antvangen,kan er om vragen. VOrzonden kan niet;omdat het een vrij lijvig 
werk is. De portokosten zouden te hoog zijn·. 

Als u denkt benadeeld te zijn in uw puntentoekenning,schroqm dan niet inlichtingen 
te vragen, De v1,l, heeft oeen lange tenen·. Een enkel lid hoeft h3m al eens betrapt op 
een foutje. Ach,vergeef het hem,h:iJ is ook ·m.aar. c.en mens! 

E. 



Cî do8t het fJ."cima. Drie ovt:rv.inningen uit 3 l'1edstrjjden. · \·Je zour�E'n v..r�·:J_ standen k•...:1:·
ncn Gp:11c:kL�n,më1Dr die zijn erg scher2"fgetrokkcn .door �-Jerh:.;trijdr:ri,die afgebr�ikcn zijn. D8 
C�[13ti�stc bclngor van c1· is A1nstclvu�n 2,dat op 12/11 tcgc� ODI speelde. ODI �iad V�i. 
�··!el.sp 2 met 7-3 VL-=:.rlor8n (oppassen C1 'op 10 dec. �rijgen wc V.lcosp 2 op bczoGk!) ,rf1.:�c.ir 
t�cl< tegen �m�telvoen 2,dot not als c1· 2x gevon�cn hod1flink van leor.�:et staat ·4�-4+ 

·1. C.:iissa 
.z. ,1\'vccn 2 

3 gesp. 6 pnt. 
3 gaQp. 5 pnt. 

C2 i:: b<-..:gonnc:..n met een cvEr1tJinnin·: :· �c 2c \:\1i:;dstrijd tegen V1JGf\ 2 i1.1crd cp vcrzut:ik v2n 
1.'\:�:\ uitç1L:·:·�c:Ld i.v.;-;. clc; 1:.:,J:.::�:;t;-ij�.:: FeiJc0.nc:�:rc4-I:�::i:r:cL:lona. Deze ltJe:::-Jst�.'ijd .ltJcrdt vermoedc:l�_:k 
op 21 j��;-iuu�ci inge"h"°.:ald. De :";er:l.=:t:1'jjc1 t�.gsn 1'":2;.� ;-:u\...ie/Mnrphy 3 VJcr.d een �'1.::i!:C cntgoochc
lin9. '.<.ic; ;,1o:::>tsn \;.1c"l ��vi=-;n VC::r.di,scr�r1tc�rc'.n' d::.t Me: me 3 Z38..;: sterk is. n�:.:.irir: zi-�tcn de' 

rGse:�V>::f� v::::;·_1r de bcicJe f'-'Î8mo KIJS'S tie:nt:::llc!n. };ö.Jicksr b.v. hL:E::f't :Jlt:Ljci ii1 de :<r·.J.52 go
e1Jc:clc'.,ï:::..�a:r is 1s z-::itcrdc:-.gs nii?t mc�;r ·bcschikb.:;etr. H�j sp�.::::1-:.:- nu i1: Memo 3. Het zel He]_ 
een b�hc�8rl.ike nedorla�J worden. 0p 26 ncv. lc�� C2 tegen US 2,cok gcon bleekneus, tc
:i:-ug moeten sl;-:;i·n. 

C3 w�_,c de r; :::., rst c. ronc!e vrj.] un hc;c:ft nu pas ó6n k:·;e:r gcspt:eld. "Dp 21 nc�v. is d;;;ur de 
2e '.-!2'.�strijd· tegen De Pwc:cisheer 2. Ook .gaon zacht eitje. [�oor .het :.'leet kunn.:.::n. t'\ls .�;llr:; 

aang�sc�1�cvcn spelers er zUn,d�D spcalt C3 met Een bc�1oorlijk team! 

C4 hoeft t6n k�&r gespc8ld e� blcEf bGsch�iden op 5-5 staan. A.s.ctinsdag do 2e W(:�
strjd tegen Weesp 3. 

In ons vo�scn� clubblad zullen wc �oor do eerste maal de standsn publicEren. 

i 1 "Jogsvi:!nschanktoE•rnooi 

Voer iedere schaker is d�elname mogelijk aan de vierkampen (ven 17 t/m 19 jB�uari) 
en a3n de ·tiankamp�n (vQn 22 jenuari t/m 1 februari) 

Inl:i.chtingsn bij. t·11y Nel - se:;cr.cssB Hoogoven Schaaktoernooi 
Hoogovens Ll�uidcn - tel, 02510 - 51765 

De spelers van C2 willen or wel .rek?ning mea houdcn,dat vcrmocdelijlc o� 
21 j ·.- nu� ri do ui tgostcldo wedstrijd tegen VVGA 2 wordt gc;sp.ocld. 

0-0-0-u-o 

u ontvnngt dit clubblad midden november 

ncvember is de derde maand van hot lopende verenigingsjaar 

c�ntroleer s.v.p. of u al drie maand8n bEtaald hebt 

niet??? cns g.ironur:imer is gom.giro C 2 8 B 2 tnv, CAISSA 



CLUBCQMPETITIE (bijgev1orkt t/m 12 nov,) 
+���--�����--·�-

1. van G:Uzen 
2 • .  LcendDrB 
3, de Vos. 
4, Secir:Jjsingh 

.5. Giup�ans 

1 00 - 916 

99 - 851 

- 819 98 

97 - ll05 

96 - 633 

6, Jnnsun vnn Galn95 624 

-· 619 7, Dart;n<Jn 
8, v,d.Vos 

94 

93 - . . .  

11 . K�ppelhof 90 - 614 

12. i'Jusink 1\, 89 - 611 

13, v�n 5tGden 8 8  - 591 

14. t!eidig 87 559 

15, Musink M, 86 - 541 ' 
1 6. vJ fobrmga 85 - 507 

1 l, üJgenbrood sr 84. - 503 

18, /\rp 83 - 500 

19, Corn;clissen W, .52 - 499 
r, r" - ,.... d t 81 4 87 ��!-��:��-:�g _________ : ___ _ 
21, Knop 
22, Lange 
23, L-Jijcn 
z4·, Lfo 
25, S\··Jart 
?' ._D, t.ie Boor 
27. van 't fiiot 
28, 

29. 
30. 

Co:i.:·nelissep H 
Frunsdorf 
van Hulst 

80 - 480 

79 - 480 

78 - 4 79 

77 - 475 

76 - 469 

75 - 468 

74 

73 

72 

71 

450 

- 443 

- 436 

- 418 
-----�--------------------·-
11 . Hogcnboor:i 

32, Zeven 
33. i1rDersma 

no os 

36, DL:ks 

38, 

39, 

4U. 

P;Jarc.'.Gnkoopcr 
Ornnj c 

Cosink 

70 - 410 

69 - 393 

68 393 

67 393 

66 - 371 
65 - 353 

64 - 345 

63 - 336 

62 - 332 

61 - 321 ___ .... _______ ·-----------�--�-

41. 

42, 

43. 

44. 

45, 

46. 

47. 
48, 

!�9. 

50, 

51. 
52. 

53. 

54. 

55, 
56. 

57. 

58, 

59, 

60, 

61. 
62, 

63. 

64. 

de Winkel 
de Graaf 
de Vreeze F, 
Lenstra 

de Jong 
Zonjee 
Borst 
Couperus 
Rietveld 
Heimans 

Alberts 
Schnr�cko 

Brune 
Vonk 
Spoolstra 
Meij erink 
Reinen 
v.Oostveen 
de Vries 
mevr.Hogenboom 
mej. :<lein 
Diependaal 
Kielstra 
Grünbauer 

60- 321 x 
59- 318 x 
58- 306 

57- 298 x 
56- 268 x 
55- 254 

54- 250 

53- 249 

52- 235 x 
. 51-. 227 

50- 223 

49- 219 x 
48- 214 

47- 212 

46- 208 x 
45- 207 
44- 183 

43- 179 

42- 144 x 
41- 142 x 
40- 141 x 
.39- 132 

38- 130 

37- 79 x 
---------------------·------

1 ' 
� ·� 

Orde en regel moet er zijn, zeggen schake·:Ç_�-t E�n ieder 

maakt zich op om zich op zijn vaste plaatsje te nestelen. 

Bartman trekt zich daar weinig van aan; hi� nt:;ste::.lde zich 

op de 7e plaat� en speelt _nu_•• .in Ç3? Prima.Grote namen 

doen hem niets!. Ook Wiebenga haalt zo'n stunt uit;h� 

speelt in C4 en staat nu 16e. Er is na de bovenste vior 

een- duidelijk gat van zo 1 n 170 pu�t_en. De Vos is primn 

op stoot,dat moest Sewrajsingh -ondervinden.- Nieuweling 

de Boor. zal het wel rooien,evenals Nusink M. Ja,en dan 

zien wè daar in do 3c groep nomen,die er helemaal nir�

thuishoren. Van 't Riot,Lie,Lejjen en von Hulst. Ma3r 

••• �lles s3l regkom ! Wat mensen als Roos en Dirks en 
Hogenboom in de 4o groep zoeken is ons· een raadsel. 

Daé-�r mag \-Jel even nan getrokken worden. Oranje heeft 
wind t?gen,evenals Zonjee. De aangokru�ste spel8rs en 
spe�lsters knokken om de f 25,-,dia het bestuur hGeft 

uitgeloofd vcor du hoogst-eindigende ;:!un het eind· v·an het seizoen! Die strijd is nog 
hclernEiül ocpen. En wnar. zitten .onz_e vriend on Kloppenburg, Kielstra en Grt1nbauer? Kom op, 
mannGn! De beide dames zitten gszustcrlijk bij elkaar, Toch zetten ze bij tijd en "ijle 
J.3uko p3rtijen op het bord om dan tegen hot eind toch rnis te grijpen. Gestaag oefenen! 

Er zijn nog al ivat afgebroken part�jen. Danrover schrijft de \v.l. elders in dit nummer . 

E. 


