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W.Eijgenbrood 
P�thagorasstraat 51 hs. - tel. 35.71.78 
penningmeester Th. Hogenboom 
gem.giro C 2 8 8 2 t.n.v. Caissa - Peregaard 15 
secr/w.l. W.Eijgenbrood 
maandblad no.; 199 - december 1973 

Het laatste maandblad in 1974. Vele + ++++ in dit nummor,enkele ·- ·- - • Ons 
vlaggeteam doet het goed. Ongeslagen bovenaan! In C2 de doordouwer de Vos·, die maar liefst 
3 avonrfon besteedde aan zijn partij in de wedstrijd US 2 - C2, die 3-5 stond. ZO 1 n 90 zetten 
heoft hij gedaan. Voorzitter van Steden besteedde hier 2 avonden.Dat ze beiden toch uit
eindo:lijk Verloren doet hier niets aan af! De gestage groei van het ledental stelt het 
bostuur weer voor de vraag: Hebben we materiaal genoeg? 

En de - - - - ? We hebben al weer te veel invallers moeten gebruiken. Dat leidt 
straks tot verzwakking van enkele teams. Een - is ook het feit,dat sommige leden te wei-. . . ' . 
nig aandacht schenken aan de wedstrijdagenda. Ze hebben een blauw wedstrijdboekje,ze lezen 
(hopen we) de wedstrijdagnda in het clubblad en toch slaan ze geen olo1t'f!l als ze g10en 
oproep krijgen om te komen spelen. En dot kost dan weer invallers. Een - is ook de trage 
vuortgang van de ach.tkamp. Hoe heel anders hadden we ons deze zaak voorgesteld! 

Een verhuisziekte is onder ons uitgebroken. Verhuisd zijn: de Beus,Dirks,penning
meester om mevr. Hogenboom (noar Z'<IAAG ! ) ,Lanstra,Lie,van Steden,de Winkel. Ons penning
meester-echtpaar vmont nu in Zwaag bij Hoorn,maar •Jil .toch proberen lid te blijven. We 
hopen,dat op de duur zal blijken,dnt dat kén! ZG h8uden het gewone gemeentegironummer 
c 2882. 

. 

Wij schakers vormen een vreemd volkje. Voorzitter F:uth (l<�JSB) is ook weer van het 
toneel verdwenen.Eerst oen bondsraadvnrgadering,waarin iedereen -iedereen tegen de haren 
strjjkt en dan een extra bondsraadvergadering,waarin iedeteën ie·a·ereen zit te aaien. 
Enfin,wie bel:rngstelling heeft leze het nieuwe bondsblad van a tot z. 

1975 staat voor de deur. Allemaal de baste •iensen ! 
E. 

-x-x-x-x-x-x-
Bestuursmededelingen: 
======NÏeuwe=1eäen�=R .J ,D. v. ct, v1ist - E .L.R. Hu1sthoff - \�. M.Aliar 

Op het punt lid te worden: dhr. en mevr. Houting - D.v,d.Veldt •• Srirar 

Op 31 dec. zijn er 4 maanden van het verenigingsjaar om. U wilt wel even controleren 
of u b;j bent met de contributiobetaling. Zoals in het vorige clubblad onder de· be-
stuursmededelingen vierd opgenomen, zal er in januari ( v�llr .de eerste clubavond) ge
controleerd worden,wie er een te grote achterstond hebben. Het excuus"ik ben het 
vergeten" wordt echt niet geaccepteerd.Wij vergeten u ook niet! 
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BONDSWEDSTRIJDEN 
.11.Jiovember 1974 
Ca_:i,§i<t 2 � Memo 3 
van Steden D-1 Repko 
Nusink M. 0-1 Bädicker 
Nusink A, 1-0 Waal 
Leijen 0-1 Miekus 
de Dous D-1 v.Someren 
de Boer 0-1 v.Dam 
v,•t Riet 0-1 Hoepermans 
Roos -}-t Muts 
Lie t-t Kroeger 
Hogenboom 0-1 Lub 

2-B 

In ons vorig nummer ontbrak nog de eind
stand van deze wedstrijd, 

19 nov2�be..E._1974 
Caissa 4 ,Weesp 3 
�Jiebenga 0-1 Wijnand 
Lange t-t Kraan 
Zeven -1--1- Gijzen 
Paarde.nkoope.r1 -0 Dul,lemont 
Lenstra 0-1 Vonk 
îlteijer 0-1 .!:ijsvogel 
Brune 1-0 v, Boven 
Ristveld D-1 de Groot J, 
Reinen 0-1 de Groot R, 
Baars 

4-6 

\faesp 3 bleek sterker te zijn dan ons 
vierde tiental. We h3dden tijdens de wed
strijd op 5-5 gerekend, 1t Mocht niet zo 
zijn • .  Paardenkooper speelde een "zekere11 
partij en vJon, evenals Brune en Baars; deze 
laatste onderging de vuurdoop, M�t suc
ces! 

21__ri_o_v_co_m_b_e,E._j 9 7 4 
De 13aadshcer 2 - Caissa 3 
Huis in 't Veld 1-0 n.o. 
vsn Hof fen 0-1 Bart man 
Groot ers 1-0 Noidig 
Meers 1-0 Knop 
SchoLnrnG\j er 1-0 Cornelissen H, 
Heijm t--} Eijgenbrood sr. 
Schaap 0-1 Frensdorf 
Korn D-1 Zonjee 
Vos t-1· Oranje 
Klabbers 1 1 Lange 2-7" 

• 

Jan Lagendijk was op de speeldag ziek naar 
� 

huis gegaan. Zoek maar eens een vervanger 
als je op de club bij het zoeken naar een 
plaatsvervanger voor Barendregt negen keer 
bot vangt! Voor Barendregt deed de w,l,moe, 
voor Lagendijk was er niemand! De staart 
dood het boter dan de kop;diestaart zorg
de voor 3t punt,do kop voor 1 punt van de 
ls,eurig spelende BartlTien ! 
E�n wedstrijd om gauw te vergeten ! 

�vember 1974 
BekerwedstrJJ!i 
!&i_s ss._ Ni e u�-'1.n>IE.!'! 
Sewrajsingh 1-D v,d,Velpen 
van Gijzen 
Leonders 

1---} Croose 
1-D Cornelissen 

Jansen van G.-!--t Ruiter 

3-1 

Hoofdklasser Nieuwendam kwam met winst
bedoolingen naar Caissa, Acht jonge spe
lE:rs aan de borden. Se'iJrajsingh was in vorm 
maar ook de anderen lieten zich niet de 
kaas van hot brood eten. Niemand verloor 
en de uitslag 3-1 vinden we keurig! 

26 novembe'!:. jjJJ-1, 
U,S_,....1.__ C1üssa 2 
Visser 1-0 de Vos 
v.d.Bruinhout D-1 Nusink A, 
de Vries 1-0 v,Stedon 
de Jong D-1 Nusink M, 
Samsam t-t de Beus 
Verbeek 1-0 Leijen 
van Dijk 0-1 Roos 
Jongejan 0-1 Dirks 
Goosen 1-D D'orno.lissen w. 

Kuij pers t-t Hogenboam 

5-5 
Bij het intikken van dit vorslag is de eind
uitslag nog niet bekend. De Vos heeft nl 
2 avonden gespeeld en 76 zetten gedaan, 
Over vol�ouden gesproken. 
Goede overwinningen van de gobrs.Nusink 
Roos en Dirks plus 2 remises van de Eaus 
en Hogenboam brachten ons op 5 punt5n.De 
tegenstander heeft er 3 ! \;Ie zijn benieuwd 
war de Vos en van Steden er van maken! 

2e aflevering: de Vos heeft er 3 avonden 
aan gegeven en verloor toch,van Stedsn 
2 avonden en verloor ook, Over knokken ge
sproken ! Eind: 5-5 



_9 _J;l_9_ç,!'.ffi,b er . 1 9 7 4 
.T"�1r{!�"��cJi_�...':)&?��i._L Caissa 4 

.Uosman 
Regt or 
�--iuller 
Hopman 
Limbach 
v.d.Vrugt 
\(rljt 

+-t 
1-0 

: .i .1.... 2-2 
, . ' 

2-2 

Lange 
Wiebenga 
Zeven 

de Bc.8r 
\!. rmï11en 
r:artrnan 

1-0 
0-1 
0-1 
\ \ 

2-2 
. , 1 
2-2 

Meijer 
Paardenkooper 
Brune 
Baars 
Re�nen 
Diepend@al 
Heimans 

Bij ·8Gn Stand van 41--4�- werd de wedstrijd 
__ çp de Gerste speolavond be�indigd. Paaide�

kooper moet volgens de teamgenoten op 
winst stoan. Evsn afwachten àus. 
Baars on Rcinen waren· pas tevreden met de 

-'.\i'_o.lle \·JinSt. ·IJJiebenga En Brun8 moesten ge
troo.st worde·n. Vi�f remises! 

JO decuo).bor 1974 
j::aj,ssa J .. \foose 2 
ScvJraj singh 

Eij9enbrood 
Lee.nd crs 

jr 
1-0 
1-0 
0-1 

·v2r1 S-êeèen -�--+ 
Jans2n vnn G2l.1-0 
v.d. Vos 1-0 
Dirkc ·}--!-
v. GU zsn 1-0 

Otten 
v.d.Plas 
v,Dulken 
v.Boom 
ten Brink 
Kolbeek 
v.Zan 
\Hllemsen 

v.Hulst 

Lejjen 
+-+ Gij zen 
0-1 v.Heusden 

6f-3t 

::en overuinning.,die niet z6 makkelijk te 
bs,�ialc:·;n was. ';JG spee�den met 3 invallers, 
t,.�"• Var, Stcden,Dirks en LeUen. Leijon leg 
6r:1 hGl f tiGn al op z r n rug. Van Gjjzen had 
·;en licl·1te g ricp , ma ar won toch. Succes had
den Sewrajsingh en de junior, Jansen van 
Galt:n en v.d.Vos. Leenders is sen tikje 
van sl2g. H'..l ie niet gewend te verliezen! 
H8t corstc dE'ol van de bondswedstrijden is 
achter de rug. Maar er resten nog enkclé 
behoo�l�ka tcgenstandcrs,t.w. de Raadsheer, 

Amstelveen 2 en ODI. 
KUk dE agenda na en noteer de data s.v.p. 

17 december 1974 
Caissa 3 Nieu�-1 
Bart man 1 -0 Offringa 
Frensdorf 0-1 Vfoppner 
Neidig -}--} Veen 
Knop t-t van Veen 
Barendregt 0-1 v.R8alte 
de Boer 1-0 Froderiksz 
Cornelissen H, 0-1 v.d.Meulen 
Cranje 0-1 Kalkhoven 
Zonjee 1-0 Heijnis 
\Hobenga 0-1 Bronkhorst 

------
4-6 

r•a Couperus zit nu Lagendijk vermoedelijk 
op de Himalaya. Hij verscheen niet en \olie
benga moest invallen. Hij inde een 0, 
Maar enkele "keien" lieten hut ook afweten, 
b,v. Frensdorf ,Barendregt,Cornelissen, 
Oranje, We·zouden graag willen vragen: 
Had de Kerstvakantie jullie in haar greep? 
\fo startten met de gedachte,det we die 
Nieuwendamrakkertjes wel even zouden op
rollen. Helaas,wij zijn opgerold, De 2e 
nederlaag! 
Wordt er in die 2c klasse nu zo goed ge
schü3 kt • • • •  af • • • • •  

Agenda: 

dinsdag 7 januari: C2 Victory 1 
donderdag 9 januari Raadsheer 1 - C1 
dinsdag 14 januari C4 Memo 7 
donderdag 16 januari: Airsport 1 - C3 
dinsdag 21 januari: VVGA 2 - C2 
maandag 3 februari: Tarras·chL,· 1 - C2 
dinsdag 4 februari: C3 - A.G.ï. 2 
dinsdag 11 februari: C1 -·Amstelveen 2 
donderdag 20 febr: Probleem 4 - C4 

Waarom 
deze wedstriJdagcnde twee kser in dit 

nummer? 

omdat 
het sprcek'"oord. 

zegt: 

de gestage drup holt de hardste steen! 
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1 S T MJDE i\J..J.N l)E 
Overg.klasse 

1 • Cuissa 1 
2, Amstelv. 2 
3, Nieuw West 
4, Rnadsheer 
5, ODI 1 
6, Weesp 2 
7. N 1dam 2 
8, DOS 1 

BONDSCOMPEIITIE 
B: 

gese.-"f1ew. 9:ê1-. verl-. 
4 4'" 0 0 
4 3 l!l 0 

1 4 3 0 1 
1 4 2 0 2 

4 1 1 2 
4 1 0 3 
4 1 0 3 
4 0 0 4 

·ent. 
8 

_7 
6 
4 
3 
2 
2 
0 

C1 doet het prima. Sewrajsingh,Eijgenbrood jr en 
v,d,Vos behaalden 4 uit 41 Onze grootste belager 
is Amstelveen 2,dat we in februari moeten be
strDcten, In januari krijgen we no, 4 de Raads
heer en dan rest ons nog de gevaarlijke klip 
ODI (no,5),dat Amstelveen 2 nl een puntje 
heeft afgesnoept, Opvallend zijn de slechte· re
sultaten van DOS 1; de verjonging van het team 
is nu niet bepaald een succes. 

--------------- --------------------------------------------------------------------------
Ov erg",J>.�ClS!l"E.Ji..t C2 in de middenmoot; met 3 uit 3" C2 speelde 1 • Memo 3 4 4 0 0 8 !'i6n wedstrijd minder (VVGA2) rJoor do voetbal-2 • .  Victory 1 3 3 0 0 6 ( 8) 

- �,. Tarr-Lasker1 4 3 0 1 6 
wodstr�d Feijenoord-Barcelona. De wedstrijd 

4. u.s. 2 4 1 '2 1 4 
Victory 1 -VAS/ASC 4 staat op 4t-3t;die wordt 

5, Caissa 2 3 1 1 1 3 
volgens de prognose gewonnen door Victory, daar-. 

6, Vas/ASC 4 3 0 1 2 1 om staat achter ds 6 punten van Vict. tussen 

7. VVG1\ 2 3 0 0 3 0 haakjes het getal B. Memo 3 is veruit de sterk-

8, KVC 1 4 0 0 4 0 ste,C2 heeft alleen de opdracht zich te hand-
haven en • . • •  dat kan o,i. 

------------- -------------------------------------------------------------�---------------
2e kl�_..D: 
1. A1vcen 5 4 2 .2 0 6 Do stand is zeer onoverzichtelijk, omdat het 
2, AGT 2 2 2 0 0 4 verschil in do nantallen gespoelde wedstrijden 
3. Raadsheer 2 2 1 1 0 3 groot is. Caissa 3 doet het niet b,,st. Dat ver-
4, bJ 'meur 6 3 1. 1 1 3 baast ons zeer, want C3 is con behoorlijk team. 
5, N1dom 4 4 1 1 2 3 Het wil niet erg! AGT 2 staat er het beste 
6, Caissa 3 3 0 2 2 voor. Airsport het slechtst met 1 punt uit 
7. TAL 5 2 1 0 1 + .4 wodstrDden, Airsport is de volgcrnàe tegen� 
8, US ' 2 0 1 1 1 stander van C3, Laton we niet rlenken dut die " 

9. Airs port 1 4 0 1 3 1 wedstrDd een 11makkie" is. Een kat in 't nu uw 
+ 2 verliespunten wegens n.o. maakt soms rare sprongen! TAL 5 hooft 2 straf-

punten wegens niet opkomen. 
-------------------------------------------------------------------------�-----------· 
3e klass_p _ C: 
1 • lrioesp 3 3 3 0 0 6 C4 doet het ook zner matig. �Ju staat er wél 
2. KVC 3 2 1 1 0 3 een over1,,-.rinning op KVC 3 te wachten. Volgens 
3. Tarr.Lask. 3 2 1 1 0 3 do insiders staat Paardenkooper gewonnen bij 
r" Memo 7 2 1 0 1 2 de stand 4t-4t. Vle hopen,dat hij die verwachting 
,-"· Caissa 4 2 0 1 1 1 bn waarmaken. 
6, Probleem 4 2 0 1 1 1 \lleesp 3 st:.:at stevig bovenaan. Er zijn nog maar 
7. Victory 3 3 0 1 2 1 weinig wedstrjjden gespeeld, 
8, Isolnni 2 2 0 1 1 1 
---------------------------------------------�------------------------------------------· 

������.!. Stand in d8 achtkemp: 
ëiinsciä9 7 j:1n.: C2 - Victory 1 1 Sewrajsingh 3t uit 4 

donder:dag 9 j<Jn.: Raadsheer 1 - C1 2 Arp 3-} uit 4 

dinsdag 14 jan.: C4 - Memo 7 3 Ksppolhof 1t uit 2 
donderdag 16 jnn.: Airsport 1 C3 4 Leonders 1-} uit 4 -
dinsdug 21 jan.: VVGA 2 C2 5 Lie 1t uit 4 -

mnandag 3 fBbe: Tarr.Lasker 1 C2 6 van Gij zen 2 uit 5 -

dinsdag 4 feb.: C3 - /\.G.T. 2 7 Roos 1+ uit 5 
8 Swart 0 uit 2 



:!_:�.�n" --� "f:��.J". 
l n ons o;iddcn verkeert sinds kort het echtpaar Houting, Het voelt zich nog niet in 

staot zich te meten in de clubcompctitie.· Achtereen vo,lgens hebben we van Oostve.en, 
�;ogcr;:::com en Zeven bEreid gevonden e.en' evÎJnd ·beschikbaar· �e stellen om \"Jat instruktie 
te geven, het klokgebruik te leren en hot noteren onder da knie te krijgen. Mevrouw heeft 
r:iGc;rr:i3len (mede nam ons h.:::iar man) voorzich.tig geïnformeerd of ze niet 11te lastig" is. Er 
muct steeds iemand een avond buitenspel s�aan. Wc hebben haar geantwoord: Niemand m6�t, 
al.lcB geschiedt vrijwillig. 

f.ELr�(]"��-d-�_ie schaak 
f'er 1 januari 1975 stort het Ge Propaganda-Bekertoernooi van de Ned. Bond v;rn 

Corresponècntieschakers. Aan dit toernooi· kon zowel door l�den als niet-laden van die 
bc.!'nd �vorrJcn deelgDnomen. De aanmelding sluit omstr.eeks .half_ mei 1975. De. deelnemers 
�\lordEn in volgorde van aanme;lding ingedeeld in groepen van 5,die onderling een halve 
compc>titie spelen. lede:: spe�lt dus 4 partijen, 2 met wit en 2 lilet Z\vart. De groepswin-

. naars plaatsen zich voor de volgund8 ronde, De als tweede eindigende spelers krijgen 1 n 
boek2nbon van f 50-, In de tweede ronde wordt eveneens in groepen van 5 gcspeeld.Af
hankelij k van het totaal aantal deelnemers· wordt dan nog een derde rondo gespeeld, al
vorens do finale wordt gespeeld, De uiteindelijke winnaar ontvangtde Beker (geen wissel
beker) on kwalificBert· zich daarmee tevens voor het toernooi om het Ned. ka�pioenschap 
CorrDspondcntieschank,mits hij lid is of '-''Ordt van de NBC. Alle finalisten verv.JGrven 't 
resht in tle tussenronde van het volgende toornooi uit te komen en indien zjj lid zijn 
ven de N3C voor de kwalificatiegroepen uit te komen in de Meesterklasse, Aanmelding 
voor deelname kan geschieden door overmaken VDn het inleggeld ad f 3.- voor NBC-leden 
en f.4.- voor niet-leden per gr8ep op postgiro 1365400 t.n.v. penningmeester NOC te 
DismGn ondor vermelding van 116e bekertoernooit'• Men mag indien men dit wenst ook in 
1.1cerder8 groepen sp8len. Inlichtingen over de NBC kan men krjjgen bij dhr. L.C.i-'1,Diep
straten,H�ideveldweg 20, Laren (NH). 

(ried, -Onze vriend Meijer spreekt steeds over "hij", dat 
zal ook wel "zij" mogen zijn!) 

Onze clubcom_ecti tie 
Met ingang van 7 jsnu;:iri wordt het waardecijfer veranderd. De sterke toename van 

het·a3ntal leden en handhav�ng von het huidge waardecijfer benadeelt hen,dio in de on
derste regionen vertoeven. Bjj e.lle waarclecijfers worden 20 punten opgeteld,t..)e beginner1 
cius rnot 110. 1 120 punten, Ook de waardCJpunten voor de bondswedstrijden worden met 
20 punten verhoogd. Het systeem Keizer z<Jgt: no, 1 krijgt ongeveer 1+ x het aantal leden 
C:Jan punten. 

f<��SB�i ubileumQ..oek 
Nog steeds bezitten wc een aantal exemplaren. Wie er geen on�van9an heeft kan er 

op ds clubavond om vragen. 

Ton!.9.!:>likj_e 
Caissa 1 speelde tien joar geleden (eind 1964) met een team,waarvan alleen nog onze 
vriend v,d,Vos in C1 speelt. 

\�a...§,.;-,.,, zi_,,t"t_o_r_i_� .... l 
Vonk? - lBng niet gezien 
die; m.:Jn nog? -- Kielstra? -
in Israël? --

TGnslotte ••••• 

Spoclstra? - lang niet gezien -- Kloppenburg? - leeft 
weer c::en poos niet gezien -- GrUnbauer? - zit-ie weer 

een aparte groet naar ons erelid Booyenga in Purmerend! 



CUJJJCOl"IPETITIE _ ....... � ..... '&--� �-��i.-�--"-·--··· 

1. Sew:i:aj2ingh 120-1317 ( 1 ) 
2. vnn Gij zen 119-1287 ( 2) 
3, Nusink A. 118-1145 ( 3) 
4, Leenclers 117-1103 ( 7) 
5, de Vos 116-1076 ( 4) 
6, Jens c:n van Galen 115-1070 ( 5 ) 
î· B:1rtman 114-1001 ( 6) 
8' v.d.Vos 113-, • . •  • 
-----------�----------- ----------

11 • fJusink f"• " 110- 899 ( 14) 
12. van Dijk 109-890 ( 1 2 ) 
13. 1<cppelhof 108- 831 (20) 
14. Gic::pmnns 107- 830 ( 11 ) 
1 5. v�1n Steden 106- 818 (29) 
16. 11oos 105- 799 ( 1 3 ) 
17; Arp 104- 751 ( 21 ) 
1 0. [ijgenbrood sr. 103- 740 ( 1 6) 
19. Lange 102- 732 (32) 
20. rJoidig 101 - 721 (27) -----------------------------------
21. Frensdorf 1 DO- 718 (24) 
22, Knop 99- 717 ( 1 5 ) 
23, VGll Hulst 98- 712 (25) 
24. S\-vart 97- 701 ( 1 8) 
25. de Boer 96- 691 ( 34) 
26, Cornsli@sen w 95- 686 ( 19) 
27. Lie 94- 673 (38) 
28, Le�jen 93- 663 ( 36) 
29, vnn 't Riet 92- 661 (46) 
30, Bo ars 91- 657 ( 17) -----------------------------------
31. Dirks 90- 657 (22) 
32. Zevon 89- 641 (37) 
33, Barendregt 88- 630 (42) 
34, Hogonboom 67- 610 (26) 
35, \Vic�bonga 86- 599 (43) 
36, Zonjoo 85- 595 (23) 
37. Ornnje 84- 580 (33) 
38, Broorsma 83- 546 (50) 
39, Cornelis sen H, 82- 540 (49) 
40, do Uinksl 81 - 532 (28) -----------------------------------
41. Panrdcnkooper BO- 525 (44) 
42, P8ters 79- 51 6 (53) 
43, do Jong 78- 510 ( 3 5) 
44. Logcndijk 77- 486 (47) 
45, de Vrcoze 76- 481 ( 4 5) 
46, Brune 75- 467 (39) 
47. do Gruaf 74- 450 (60) 
48, Gesink 73- 439 ( 31 ) 
49. Schaacke 72- 423 (40) 
50. Reinen 71- 416 ( 41 ) 
-------------------------�---------

)( 

)( 

)( 

)( 

51. Couperu,s 
52. v,d.Veldt 
53, Lenst ra 
54, BiependaQl 
55. Borst 
56. Meijerink 
57. Vonk 
58, Sriram 
59. v.Oostveen 
60, Alborts 
61 • Hulsthoff 
62. Heimans 
63, Rietveld 
64. Aliar 
65. v.d.Vliet 
66. mevr,Hogenboom 
67. mej. Klein 
68. de Vries 
69, Kielstra 
70. Grünbauer 

70-411 
69-400 
68-387 
67-380 
66-371 
65-362 
64-351 
63-350 
62-324 
61-324 
60-320 
59-318 
58-312 
57-287 
56-266 
55-220 
54-211 
53-170 
52-154 
51 -1 02 

Barendregt,Cornelissen W, 

l 
' 

I' 
(54) .Q.ns commentaar''l 

Ws moeten woe-
(55)x keren met de 
(30) ruimte,daarom 
( 51 ) veel in telegram-
(48) stijl. 
(56) Bart man is niet 

uit de bovenste 
( 57) groep te bran-
(52) den; Nusink A. 
(62) is binnengedron-
(59) gen ten koste 
(63)x van Giepmans, 
( 64) die We enkele 
( 65) malen misten. 
(5B)x Het verheugt ons 
( 61 ) )( dat van Dijk wc,--, 
( 66) )( wat gaat meed6�, il 
(67) Roos en Lange 
(6B)x z)j n de 2e groep 

binnengedrongen. 
en \Viebong" liggen 

er uit • • •  am • • •  terug te keren? Wiebenga,zo goed 
gostart,laat het wat afweten, In groep 3 een 
regiment namen,die er helema;:;,l ni'et in horen. 
Vele kandidaten hier voor groep 2, De Boor daat 
het aardig1Lie moet weer wat theorie studeren. 
Hij behoort plaats 27 spoedig te verlaten, 
Tja,een ladder is er om te klimmen,maar als je 
je niet goed vasthoudt,d • • • •  r je omlaag.5om5 
treden tr,gelijk,V/iebenga,vorige mnandblad no, 16, 
nu no. 35 ;Cornslissen �I. toen 2B,nu 39. Zeven 
houdt van plaats 32;toen 321nu 32! Een even
wichtig man! Het verheugt ons1dat Poters weer 
aktief is. Broersma zien wc te \•Ieinig. Vriest 
het soms in Amstelveen? De \:Jinkel gaat aan kop 
in do f 25,-race (zie de kruisjes achter de 
namen. 
Van de nieuwelingen doet Baars het 't aller
beste; hij staat op 30 ! Met nog "at moer routine 
zal hjj hot ver brengen. In de onderste regionen 
is het een gaan en komen. Een paar treden klim
men om dan de week er op weer terug te vallen. 
\olie m"cikt zich voor goed los? Couperus heeft 
op du Himalaya nhit geschaakt, nemen we aan,H\i 
moet or weer helemaal inkomen. 

In deze opstelling ziet u achter de punten
aantallen tussen haakjes oen· getal staan, Dat 
getal geeft de plaats aan die u zou inncmen,als 
we het11systeem Zeven11hanteerden. Let 8cns l1p 
de bovenste zeven plaatsen! 


