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�I. Eij genbrood 
Pythagorasstraat 51 hs. - tel, 35, 71. 78 

penningmeestex: Th.Hogenboom 
�giro C 2·ae2 t.n.v. Caissa 
secr/wl.1. W. Ejjgenbrood 
maandblad no. 200 - februari 1975 

Tja ,_u b8nt de. redakteur een slag vöör ge•ieest. Hij had even stil willen staan bij 
de verschijning van ons 20De clubblad in de veronderstelling,dat niemand,maar dan ook 
niemand de nummeraanduiding van onze clubbladen had bijgehouden. vJie kijkt daar nu 
naar! Maar het pakte anders uit. Op de clubavond van de 28e januari i;3m voorzitter 
van St:eden het '"oord,memoreerde de kóinst van het 20De clubblad en bood de redakteur 
een kistje fijne sigaren aan• ·Die redakteur was toch wel verbluft.Hij kon niet veel 
uitbrengen, maar • • • • •  was en is wol dankbaar voor deze ·geste, E�n van de leukste be
zigheden in het clubbedrijf vindt hij nog steeds het samenstellen van het clubblad. Hij 
hlljft Vijn me.n�ng ,"dat z

.
o 1 n blad voor enn club van enorm belang is. Toen in april 1963 

het 1000 blad verscheen heeft uw r8dakteu� wel eens gedacht hoe het met de volgende 
1 DO nummers zou gaan.V.Jelnu, die:: zijn er gekomen. 

De. �.asten van een clubblad zijn minima:::il. E�n blad kost ons 9 cent8rï,f11128r daar 
kornt dan \"1��1 dQ poStzegel van 30 cent bovonop.\rJe menen,9at een clubblad verzonden 
moet word.en, Uitdelen op cis club betekent,dat iedereen onder het spelen gaat zitten 
lezen en dan denkt alles wel te weten. Vie hebben dat jaren geleden �l!n keer gedaan 
om nf.l afloop van du clubavond te ervéJren, dat er zo'n 15 exemplaren over .. de tafels 
verstrooid lagen. 

Genoeg over ons lijforgaan. In no. 200 nllereerst de droevige mcdedeling,dat onzo 
ex-barkeeper dhr. Tishouser op 30 jariuari is overleden.Zijn lichamelijke �oestand \>Jas 
de laatste weken slecht. Op maanClag 3 fr.obruari is hij gecremeerd, \fa lev.en mee met zójn 

. Vrouw, die h8lemaal alleen achterblijft. 
In dit nummer de verslagen van vele bondswedstrijden, C.1 blijft het prima doen, 

Op dinsdag 11 februari speelt ons vlaggetcam de big march tegen no. 2,Amstelveen 2. 
't. Is een thuiswedstrijd. Rustig en degslijk spolen,mannen! De 11ssnu\rJe0 la.ten we thuis 1 

C2,C3 en C4 strijden met wisseland succ�s. De prestaties van C3 vallen tegen. 
De vele gebruikte invallers in di.t team doen afbreuk aa.n de, e.ent)eid. Jammer! 

De opkomst op de clubavonden is nog steeds goed, Er '"ordt behoorlijk geknokt in 
h13t 2e deel van deze clubc.ompetitie. De opzst va.n de achtkOJmp is volledig in het 
WGter gevallen. l\log stee.cis weten we niet,wie de winnaar is. 

En nu,lezen maat. In no. 2oq1 E. 
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9 dec, 19� 
Tarr ,_Lasker 3 
stand vias 
Paardcnkooper 

- Caissa 4 
4t-4t 
0 -1 

---- ---
4t-st 

Paordnnkooper heeft door zijn olierwinning de 
wedstrijd in het voordeel van C4 beslist ! 
Prachtig! 

] jan.\).§.:Lj._J.J.75 
�Caissa 2 Victor� l 
Nuàink A. 
Nusink M. 
v.Steden 
Roos 
de Bous 
de Vos 
Lcij en 
v. 1t Hist 
D:Lrks 
Hogenboom 

-}-t Nieland 
�-.:.t·· de Veij 

. -i--t Weber 
' ' 2-2 
t--l-
0-1 
.1- ' 2-Z 
1•0 

D-1 
0-1 

4-6 

Jonkman 
ViSfiB'.r 
de Veij� sr. 
Gerritsen 
Mo rdhorst 
Dreef 
Admiraal 

· . .  " 

Zos remises en 1 overwinning (v.'t Riet) ge
ven viBr punten. Jammer dat de staart het 
J.iet '1fwcten. Victory is een sterk team,dat 
hoge .. og3n zou gooien als daar niet Memo 3 
in. d.c afd<lling zat. C2 heeft behoorlijk ge
knokt!· 

9 j anl!..\J.fi 19..12 
D i:!..B.'.'.'1.cJ.?.h o o"'r,_1._-__ .:;C.:=a_,i"'s""s""a._._1 
v,d.l!al D-1 Sewrajsingh 
Huis in1t Veld0-1 Eijgenbrood jr. 
Komp t-t van Gijzen 
Schoonmeijer 0-1 v,d.Vos 
v. Heffcon 1-0 Leenders 
Tettcroo 0-1 Jansen van Galen 
Hornstra 1 -0 A rp 
Breidonbnch 0-1 de Vos 
v ,ltiilsum t-t Dirks. 
d8 G root 1-0 Roos 

4-6 

D8 ·S·e over1.'llinning in successie vobr C1 en 
de 5e ove r\rJinning in successie voor Sewraj
singh - Eijgenbrood jr - v.d.Vos. We zaten 
vmt fü, s tellingen betreft op rozen tot Roos 
vergot,dat hij 40 zetten moest doen en geen 
35. In een totaal gewonnen stand verloor hij 
door tijdsoverschrijding.Zijn tegenstander 
droop niet van vriendelijkheid door de op
merking van Roos, dat hii 1 t na zijn 35e zet 

weer rustig aan kon doen,tc negeren. 
Uiteindelijk is alles toch goed gekomen. 
Bij 3-5 ·werd afgeborkcn, waarna van Gij zen 
en Dirks remise kregen zonder verder te 
spelen. 

14 januari 1975 
Caissa 4 Max !;uw9.J'U .:j«. " 

0-1 Schlebaum Zeven 
Paardenkooper 

· Meiij 11r· 
c.,de Winkel 
__,_,Brum�: · 

0-1 MeulGman 
+-t v.Goeningen 
0-1 Pompe 
t-t Vermeo·rschen 
0-1 Korvel'.' 
1-0 Verdoorn 
0-1 Rinkema 
t-t Estelle 

/ .: .,.. '·�-. 

/." 

• 

Reinen 
Alberts 
de Jong 
Schaacke 
Heimans t-t Beijer , ... _,,.,.,.. ( 

vier remises + 1 punt van Alberts was el 
àat we kregen. Wat hcbbon we ons verke
ken op dit 7e tiental !  Een pittig team, 
dat uitstekend speelde. Alleen Alberts 
liet zich niet verrassen. 

16 januari 1975 
SGA-cup 
.n�e-....R.a.a.d_sdh.e.e_r������.Ca� 
Bleker 0-1-0 5e1'J:Cajsingh 
v .d.Wal t--l- v.d, Vos· 
Tetteroo 1-0 v.Gijzen 
Grooters 0-1 Leenders 

2t-1t 

( 

Caissa is uitgebekerd. Sewrajsingh moest 
optornen tegen oen KNSB-speler (Het Oostef.' 
en .deed het helemaal niet gek.Beide speler\, 
kwamen in tijdnbod;ze moesten in 6 minuten 
nog 16 zetten doen. Dat ging in razend tom
po en toen de kruitdamp·was opgetrokken 
stond Sewr. een licht stuk achter . Hij kon 
opgeven. Tettaroo nam wraak voor de neder
laag, die hij een week tovoren geleden had 
tegen Jansen van Galen(zie linker kolom). 
Van Gijzen was er niet in. L.ecnders nam op 
zijn beurt wraak door Grooters te verslaan, 
nadat hij de week er voor verloren had. ' 

Ws hebben het dit jaar niet ver gebracht; 
maar er ziin meer teams door mindere goden 
uitgeschakeld. Zo verloor Watergraa�smeer 
in de eerste ronde van Kromhout/Volew. 
De bekerhouder was hiermee onttroond. 



vervol,g_ 
16 januari 
;\ ir:;J port 1 

? 
? 
? 
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? 
? 
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1975 
Caissa 3 

0-1 Eartman 
t-t Knop 
0-1 Cornelissen H 
0-1 Zonjee 
0-1 Oranje 
t-t Lagendij k 
_t-t Lange 
1-0. Baars 
D-1 Wiebsnga 
1-0 de Vreeze 

3t-6t 
TeamlBider Lagendijk heeft nog steeds het 
v1edstrij dformulier in zijn b�nneQzak, daarom 
kunnen we de namen van de tegenstanders 

·iet .opnemen. Airs port wçs een willoos lam; 
11fit heeft al veel dreunende nederlagen te 
iricasseren gehad. Onze overwinning is geen 
moment in gevaar geweest. 

21 januari 1975 
V.V.G.l\. 2 
de Vos. 
Nobel 
v.Dooren 
Kamp 

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

' 1-0 
de V0-1 

Caissa 2 
Nusink A. 
de Vos 
Nusink M. 

n.o. 
Roos de Ringh 

de VriGs 
Brouvier 

4-t Lie 

v. d ._i'·lt.ij den 
Koster 

v.d.tJoord 

'D-1 v.'t Riet 
1 .,.o Leij en 
0-1 Dirks 
0-1 Hogenboom 

------
4-6 

�-e Beus vcr.sc.hee·n niet , zelfs nadat we hem 
die rl2g óm 6· uur nog aan de telefoon h�d
den ,Onbegrijpe.lijk. De strijd ging op en neer 
en word bij de stand 4-5 afgebroken. Dirks 
sprok af in 't bijzijn van de w.l. van VVGA 
dat de partij op 2 febr. zou worden uitge
speeld. De tegenstander verscheen niet,we 
hebben de partij opgeëist, Remise zat er 
zeker in. 
Deze wedstrijd stond al :j.n oktober op de 
agenda,maar op verzoek van VVGA werd de 
kamp uitg'esteld ivm de voetbalwedstrijd 
Feijenoord-Darcalono. 

1....f!3_bruari 1975 
Tarrasch Loisker Caissa 2 
'>lweer een wedstrijd van de C2 en alweer 
Den speler die maar wegbleef, Prettig 
voor de medespelers. Leijen was de dader. 

. : 

Blaauw 1-0 Nusink A·, 
Mooy t-t Nusink M, 
Miedema 1-0 Roos 
ll'Qbeldij k . -'· ··'·"·''-�-4-.v,S-teden 
Molman · .. 1.-0 v,.1t Riet 
Verweij t-t Dirks 
Renkes t-t Lie 
An · ssrmari 
Munting 
Kroes. 

t-t Cornelissen W. 
1-0 n.o. 
D-.1 Cornelisssn H. 

Tarrasch heeft vrij sterke kapborden. Roos 
•ierd wit om de neus toen hij enkele fraaie 
combinaties kreeg voorgeschoteld. Van 1t 
Riet was· in ee·ri gulle büî e·n gaf een stuk 
cadeau. Cornelissen H.,die als invaller 
voor de verhinderde de Vos meedeed,was de 
enige,die kwam,zag en overwon! Hulde! 
Vijf remises + 1 overwinning,dat was alles.' 

4 februari 1975 
Caissa 3 AtG.T. ? 
Bart man 1-0 v,d,Vlugt 
Zonjee 1 1 Ohm 2""2 
Lange 1-0 Croonenburg 
Knop 0-1 Au pers 
Oranje 1-0 Sprneger n.o. 
Barend regt 1-0 Teunissen 
Neidig 1-0 Zweserijn 
Frensdorf 1-0 Hali 
Cornelissen Ht-t v,Dijk 
E:foersma 1-0 Tans 

8-2 

Een grote overwinning tegen een wat ver
zwakt AGT. Trammensen zijn nu eenmaal.door 
wisselende diensten niet al tijd .. beschikbaar. 
Zeven overwinningen,twee remises. en een 
onnodige nederlaag van Knop hielden de 
zaak op 8-2. C3 begint er in te komen.Het . 
_,erd tijd! 

x-o-x-o-x 

Agenda: 
di 11 feb. C 1  - Amstelveen 2 

(big match) 
do 20 feb. Probleem 4 - C4 
ma 3 mrt, W'meer 6 -" C3 
di 4 mrt. C2 - K.v.c. 2 
di 11 mrt. o.n.r. 1 - C 1  
di 11 mrt� C4 - Isolani 2 
di 18 mrt. C3 - TAL 5 
ma 7 apr. A1veen 5 - C 3  
di 8 apr. C4 - Victory 3 



Ovs:_r,ga ng� klas Se A. 
�mno 3 5 5 0 .JL. __ 1.Q_ _ _li 
2. Victory 1 5 4 1 0 9 28-} C2 staat wat geflatteerd op de 4e 

3. Tarr.Lasker 6 4 0 2 8 35-} plaats. No� 5 en 6 kunnen, na het 

4. Cnissa ·2 6 2 1 3 5 27 -·spelen ·van hun 68 wedstrijd boven 
van 11/2 c 

i C2·uitreiken. De wedstrij cJ s-. VA5/1\SC 4 5 1 ,z 2 4 23-,- belang.:. 6. _u.2._2 5 1 2 2 4 21± VVGA 2 - U5 2 is voor c2 erg 

7. VVG,\ 2 5 1 0 4 2 19 rijk. Verliest VVGA dan is C2 veilig.· 

8, K.v.c. 1 5 0 0 5 0 19 Laatste wedstrijd van C2 tegen no, 
laatst,KVC 1 • 

.f..8..JsJ.as.sq 12,. 
1. f\mstelvcen ·-----�- 5 5 3_ 2 0 8 32.L Als je deze· stand ziet, begrijp je 
., US 4 5 3 ? 1 7 26 niet,dat C3 zich heeft laten ver-�. 

3·. Caissa 3 5 3 'Ü 2 6 3Dt rassen door Nieuwendam 4. Zoals nu 
4·. Raadsheer 2 4 2 1 1 5 22 blijkt kost ons äat de 1e plaatsl 
"' AGT 2 5 2 0 3 4 25 Kansloos is C3 nog ni8i � \rJant er mor:Jt �. 
6. \·J r meer 6 3 1 1 1 3 14 nog gespeeld worden tegen no. 1 • 

1...._JL.h_L_ __ 4 2 1 1 3x 1.2t o.i. heeft de Raad'sheer 2 de beste 
a·. N1dom 4 5 1 . 1 3 3 22t papieren. En laten we Vl1meer 6 niet· 
9. /\irsport 1 6 0 .. 1 5 1 18 vergeten. 

x = 2 verliespunten w. n.a. 

2§._JsJ.asse Lt.. 
1.. · 11epsp 3 3 3 0 0 6 21.t �_,,....,_ C4 stfüit i'etc; .geflatteerd. Door de 
2. Me1no ·1 4 3 0 1 6 24 bordpunten 11"..:i::t bezet het de vier-
3. KVC. 3, 3 2 1 0 5 21 de plants, kijken \cJ[:-1 naélr de· match-
4 .  ÎArx�l,,askeF 3 4 1 1 2 3 zot punten dan staat hot op de 4e/7e 
" Caissa 4 4 1 1 2 3 nt plaats • .I n de volgende wedstrijd �. 
6, Isolani 2 4 1 1 2 3 17 moet van Het Pro bloem 4 gewonnen 
T. Victory 3 4 1 1 2 3 15 kunnen worden. 
s. ProblGcro 4 4 0 1 3 1 13)-

Nog steeds blijven we volhoudon,dat het grote aantal invallers;dàt we nodig hebben, 
ons parten speelt,Hd rest':'nt 11an de te spelen wedstrijden vindt u in de agenda. C2 is 
hf>t verst, omdat nog maar ��n wedstrijd rest. 

Wat de zuiverl�ej_d · v.:..111 de ste.llden a8ngaat • •  , .we kampen met oen groot verschil in de 
aantallen gespeelde wodst:cijden; vooral in de afdeling 1 waarin C3 speelt, 

\fa zotten in alle wedstr\idl'ln de tanden nog even op elkaar. NatuurLJk blijven aller 
ogen gericht op de eindspuFt vàn ons vl.aggeteaml 



Qm..n��gelBn. 
\cfodetrijd: DG Raadsheer - Caissa 1 (wit: Ei jgenbrood jr. - p·iert: Huis in 1t Veld) 

1 • 
6. 
11 • 

16. 
21. 

e4 - e6 2. d4 - d5 3. Pc3 - Lb4 4. e5 - c5 5. a3 - Lxb�c3 
bxc3 - Dc7 7. Dg4 - f5 e. Dg3 - Pc6 9. Pf3 - g6 10. Le2 - Ld7 

0-0 0-0-0 12. a4 - Pce7 13. La3 h6 14. Lxc5 - g5 15. Pd2 - f4 
Dd3 - b6 17. Ld6 - Db7 1 8. Pb3 - Pf 5 19. Pa5 - bxa5 20. Tb1 - Pxd6 
oxd6 - Dc6 22. Da6+ - Dxa6 23. Lxa6 D!l mat ! 

Bedan15.i: �1. 5'Jliart 
(dat staet hier zo simpcl,m�ar 1t is een slag voor C1; we hGbben de spelers 
van C1 een maunà geleden hierover al bericht ;het bedanken komt voort uit 
eendepressio in de schaakinteresse + het opnemen van de afgebroken studie 
in de geneeskunde; 't is geen afschc:id voor irmner,Swart schrijft zelf er 
zeker van te zjjn dat hjj in de rnoedr-.:rschoot van Caissa wce::kcert. Mooi ge
zegd voor sen student in de geneeskunde! Hi.j blijft het Caissanicuws ontvan
gen ) 

�Jiou1J>Je leden ; E.J.J.v.d.Veldt - R.C.Sriram ; hartel:i,jk welkom ! 

Contributie: nu de mi'lend februeri in het land is,zijn we half jaar onderweg in 
hst versnigingsjaar; u bent dus bij als u 6 maanden contributie 
hebt voldaan. 

De ber.lnktijd in de bondswedstrijden is 1i- uur voor de eerste 40 zGtten en vervolgens 
20 zetten per uur. 
Do bedenktijd in de clubcompetitie is 1t uur voor 35 zetten en vcrvolguns 20 zetten 
per uur. 
i�ict heit aantal gedGne zetten 40 ( 35) is doorslnggevend voor het Dl of niet afbr2ken 
v2n oen partij1m2ar wél de gebruikte tijd. In een bondswedstrijd moet er 3�· uur gcspeelc'. 
'1rJordon on in aen club\r-Jedstrijcl 3 uren.Degcge die voorstelt om af tE breken, nadat er 
l;O (35) zetten gedaan zijn,most zijn klok laton lopen tot de 31- (3) uur om zijn. Een 
voorb<0eld , In een pertij zijn 35 zotten gEdaan (clubwedstrijd) en spGler f, heeft 67 mi
nuten gebruikt,terwijl speler B 7J minuten heeft gebr uikt . Ze h8bben dus samen 140 mi 
nuten gBbruikt. Er resten dus nog 40 minut�n. Speler A stelt voor af te_breken,dat 
mas1 eigenlijk niet,r:l3i:1r h:i3 hoBft nii.;;t mE.ar te zotton,Hij kan zijn klok 40 minuten lnten 
rioorlopon (zijn 3� zetten zijn toch gedaan}. Er wordt dan meestül toch maar afgeborken, 
en bij de tijJ vrJn A v..iord8r. die 40 r;1inuten dan opgGteld. Op de envelop staat dan: 
gebruikte tijd �: 107 minuten, B: 73 minute11, 
Vcor do clubcompe-(itie is b8paald, dat 8cn afgebroken partij uitgespeeld wordt 1 zodra 
bsid;::� spelers present zijn. Sommigen uwer menen, dat doorslaggr-;vend is of u tijd gehad 
hebt de stand te b�studeren. 

1�ichtkamg 
St<Jnà: 1 /2 5eurPi j singh 

1 /2 Krp 
3/4/5 l<appelhof 
3/4/5 Lc;enders 
3/4/5 Lie 
6 ven Gijzen 
7 Roos 

3-} uit 4 

3·�· uit 4 
2t ui.t 3 
2t uit 5 
2t uit 5 
2 uit 5 
1+ uit 5 

afgebroken: !(appelhof - Arp 
Se1-;rajsingh - l<appelhof 

geplande speeltijd: B weken 
duur pe:t heden: 20 weken 
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fill..i::!fili C 0 MP E Tl Tl E 
t/m · 4.2.75 bijgewerkt 

w1c. ent. 
1•5ewrajsingh ' 120-1834' 

.2,van Gijzen 119-1708 
3. l-eenders 118-1548 
4,de Vos 117-1538 
5. Nusink A. 116-1492 
6,Bartm"n 115-1393 
7.Jansen van Galen 114-1377 
B.v.d. Vos 11 3-" . •  
--- ------------------------

11 , Nusink M, 110-1266 
12,Roos 109-1254 
13,van Dijk 108-1178 
14,Kappolhof 107-1168 
1 5. CornGlissen w 1 06-11 53 
16. van 't RiGt 105-1131 
1 7. van Steden 104-1125 
1 B. Zonjeo 103-1125 
1 9, Lange 102-1123 
20.Lie 101-1111 
---------------------------

21.Barondrogt 100-1071 
22,0ranjc 99-1062 

fj3 . A rp 98-1056 

24.Eij gc:;ntJrood sr, 97-1039 
25.Knop 96-1023 
26.v"n Hulst 95-1005 
27�DirkB 94-1004 
28. Ne;i.J;ig 93- 988 

29 ,Frensdorf. 92- 966 

30, Cornelis sen H 91- 918 
---------�-----·----------

31,do Docr •· 90- 912 
3 2" Bà·��-:i..�'� 89- 905 

33.Broeism3 88-902 
34,Hogenböom 87- 886 
35 ,Leijón 86- 866 

36,eJiebBnga·· 85- 859 

37 , Zevcn 84- 842 
38,de \!roeze 83- 781 

39,Paardonkooper 82- 776 

40,de \Vinkel 81- 761 

4f;Rëinën--�-------ao:-737 
4 2.Sç ha ocke 79- 731 
43,Petors 78- 729 

44,Vonk 77- 709 

45,de Jong 76- 699 
46,Brune 75- 693 

47,Bruggeman 74- 682 

48,Lagc ndijk 73- 663 

49 ,Meijerink 72- 635 

50,Albarts 71- 629 
---------------------------

x 

x 

x 

. 'f.< 
,, ; : ' ;  

51, v,d,Veldt 
52, Lenstra 
53, .Couperus 
54, de Graaf 
55, Gesink 
56, Borst 
57, Heimans 
58, 5riram 
59. v.Dostvee-n 
60, Hulstt;off 
61, Diependaal 
62, Rietveld 
63, v,d,Vliet 
64, Aliar 
65, de Vries 
66, mej.Klein 
67, mevr,Hogenboom 
68, Kielstra 
69, Grtlnbauear 

wc pnt 
70-628 

69-623 x 
68-608 
67-604 x 
66-599 
65-567 
64-564 

63-555 

62-543 

61-511 
(jD-508 
59-499 x 
58-484 

57-419 

56-368 x 
55-367 x 
54-339 x 
53-208 

52-154 
-------------------�-------

puntenachterstand is niet zo 

Commentaar: 
Sewrajsingh lijkt ongenaakbae.r; 
bij.de bovensten is de grote 
indringer nc�·steeds Bartm'1n, 
die ven geen wijken weet,.Hij 
staat als een rots in de bran
ding en is zelfs tot de 6e 
plaats g<a)<:C.ommen, Indri[jgers 
zijn verder de Vos en Nusink A. 
Maar • • • • •  de woiVen nqdoren! 
Er zitten .in de tweede groep 
vele mannen,die zullen trach
ten te klimmen, vie verwachten 
nog oen felle strUd. Maar • •  ,. 
nu we 20 ronden achter de rug 
hebben wordt het tijd de eind.r· 
sprint in te zetten, 

'In die 2a groep zien we Lange 
en Zonjee als indringers. Laat 
je geen beentje lichten! 
Hijgend achtervolgen de nrs, 
21-30 hun voorgangers, De 

groot, Arp en van Hulst moeten 
zeker beter kunnen,maar hun werk steekt een spaak in het wiel, 
Oranje zit in de lift,Hij heeft de ski's om naar beneden te 
glijden thuis gelaten,Dirks .heeft de pech,'dat hij nog al eens 
een afgebroken partij heeft uit te spelen,Hij heeft nog punten 
tegoed, Hogenboom en Leijen,die in de 2e groep thuis horen, 
hebben tegenslag, De strijd is fel en daarvnri zijn ze de dupe. 
De Winkel is koploper in de strijd om de f 25,- Hij is de 
laatste tijd aardig op stoot. Op zijn hielen zit 5chaacke,die 
dit seizoen aanmerkelijk beter speelt dan in het vorige.Mflar 
ook de Jong probeert de pas erin te houden, Re�nen komt aar
dig bij, Brune valt ietwat tegen en van Lagendijk snappen we 
niets. Hij schijnt van de aardbodem verdwenen te Z:ijn,Alberts 
speelt ·zeer wisseland en Meijerink komt op dreef,Hij heeft am
bitie genoeg! Zet 1m op! 
In de staart maakt men elkander op z'n beurt af, Dat betekent 
eigenlijk pas op de plaats,Lenstra en de Graaf vallen wat 
tegen, Newcomer v,d,Veldt zal het wel rooien, Zelfs de Vriee 
begint met schuchtere klimpogingen, Kielstra hebben we in 
weken niet gezien.Bereidt zich vermoedelijk voor op de elf
stedentocht, die in Noorwegen wordt gehoudenl Grtlnbauer zwerft 
over de wereld. vlaar zou hij nu zitten? 
Als we de ogen nog eens langs de rij laten glijden,dan moeten 
toch ook de prestaties van Baars en \Hebenga gemeld worden. 
Zij hebben hoger gestaan,maar komen weer terug. 

U weet 't,hebt u nog klimplannen,nu is het tijd om zo langza
merhand aan de eindspurt te beginnen,Met wat overwinningen 
en remises kun je een eind komen. 
We rekenen nog op een felle strij�! 
Succes! E 

• 


