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De KNSB was toch bijna ontploft, Eind oktober trad het KNSB-bestuur af na het aan
nGmcn van een motie die om grotere bezuinigingen vroeg. Een ver�oeningskcimmissie,waarin 
d8 SGA een belangrijk aandeel had,is er in geslaagd olie op de golven te werpen. Op 
�:9· noV. is c.r een bo.ndsraadvergadering,waarin het KNSB-bestuur z1ch herkiesbaar stelt. 

In dit nummer een ver�lag van de grootse daden van alles wat Caissa heet, tien wed
st�dv�rslagen,waarvan er 6 gewonnen ·werden,twee ir1 5-5 eindigden,��n verloren werd 
en ��n nog niet beslist is met een grote kans op een goede afloop. 

Ons SGi-.-cup-viertal een grote pluim op de hoed • • •  ,het wipte V11S/ASC uit de strijd. 

In dit nummer nog geen competitiestonden,er is nog betrekkollik weinig gespeeld, 
t".'c:l ;:;on ·bcschou.,,..1ing van de w,1. DV8r de gespeelde wedstrijden, 

Een trJDord van medelGVen voor Harish,die op 4 november in Slotervaart mr::esp8ft:lde 
in C2 en fs nuchts om half 3 in de.BUlmer arriveerde. Dan ga je in Amsterdam even Gen 
bonds�·Jedstrijd spelen, 

Vanzelfsprekend ontbreekt ook de clubcompetitiestand niet met een korte beschow·1ing, 
De opkomst is goed1de· animo groot, Er wordt lekkrr gebok�t.Teleurstellingen bleven niet 
uit. 

De feostkornmü;sie vJerkt in alle stilte, Je hciort niets, Of zouden de leden ingesl,opon 
z�n. De feesfpot doet hei lekker.Zie de bestuursmededelingen. 

Do Gnquteformulieron zUn verzonden aan de studenten. Aldus was besloten in de led8n
vergadering van 2 september j .1. lfo vc:rwachten du formulieren terug op 25 november, vle 
zijn benieuwd! 

Ook uit dit nummer blUkt weer hoe nodig het is,dat alle verhuizingen onmiddellijk 
word3n doorgegeven� .c3 verscheen met .9.man bij Slot�rvaart,omdat �dn de� �engoschrevunon 
intussen verhuisd was, J_e dupeert je medes�elers als js op deze zaken niet 3ttent bent. 
Ook wijziging in b.v. telefoonnumm�r doorgeven. 

Het bestuur zal zich moeten beraden hoe meegebrachte dieren opgeborgen moeten wordun, 
E!n dor spelers van''de Raadshee�'bracht een hond mee. Vandaag of morgeh brengt Tineke 
Klein (ja,ze is weer terug!) haar marmotje mee. Timmerlisden;aantredBn! 

E, 



/ 
1 BDi�DSCOMPETI TIE 

1_9._o.l.<_.t_obP,_r 1975 
�isp�a'---'3'-----���-D-.-.e�l·t�a_..L�l�o�v�d�J.� 
Lango 0-1 Roos 
de �-Jinkel 
Cornclissr3n \rJ 
Lie 
Hogenboom 
Zonjeo 
Oranje 
Knop 
Frensdorf 
lfoidig 

1-0 
0-1 
1-0 
1-0 
0-1 
1-0 
1-0 
'l -0 
1-0 

·Hossels 
v.Beusekom 
Vecrb3ken 
v.d.Vliet 
�lillemse 
v.d.Vaart 
Oppelaar 
Veerman 
Ansink --7:3--

113 eerste wedstr\jd van C3 bracht een 
goede prestatie, Delta Lloyd heeft eon 
zwakke staart. Het is een eerste team, 
dat bovein wel enkele aardige spelers 
hoeft, C3 was compleet, Als dat zo 
blijft kern het vllr komen, 

21 oktober 1975 
Cuissa 4 -
/(nop

,-,�-·
----

-
+-+ 

Corr1slissan H. 0-1 
\'Jiobcnga 1-0 
r:cdjer 0-1 
de Vrceze 

T.D,G. 
Havik 
Ploeg 
Visser 
v. P·erlstein 
Wilmink 
Mantel 
Groot t:e:inc:.:n 

Lrunc 
Ui tc:r:mark 
z :�vr:; n 

1-D Boeroma 
1-0 Klaver 
0-1 Koningh 

--6:4---

Ook C4 moest tegen sen eerste team optor
nen; het deed dat prima. Na de eerste zit
ting �\lerc\ c:en 5-4 voorsprong genomen, 
nrune brr:.d( af met stukvoordeel en wist de 
zEge te beh�len. Ook hier weer enkele 
s·terko kapborden en een zwakke staart. 
P:;:irna gGdaan ! 

20 oktober 1975 
f...s_i.s�s.a .. __ Donner 
Jiepondaal 1-0 Eijskon 
Hietveld 1-0 van Houten 
i\lberts D-1 v,Raamsdonk 
de Jong 0-1 Losekoot 

·Arends 1-0 Fokke 
Gosink ID-1 van Beek 

-3::r 
Een zeer wonderlijke Wedstrijd van de C6. 
D>Tidat "c naast deze wedstrijd ook de wed-

• 

strijd van C1 te leiden hadden,kon de 
aandacht voor de C6 niet groot zijn. �-1i3ar • 
om half 11 taxeerden we oen 5-1 neder
laag.Het stond toen al 3-1 achter,maar 
Arends stond hopeloos on Diependaal vrij 
zwak, Toen we beneden .kvJmçie·ry was çle strijd 
gestreden; beide C-spel.or'3 ha'<lden gewonnen, 
Hoe ze 'm dat geleverd hebben is ons 'n 
raadsel! Gefeliciteerd! 

28 oktober 19],i 
Caissa 1 Victor,j'. i 
Sewrajsingh 1-0 Weber 
Roos 1-0 de Veij A. 
van Gij zen 1-0 Jonkman . ;. 
v.d,Vos \ \ 24" do Veij J. 
Jansen van Galon 1-0 Visser 
rJusink A. D-1 Boeken 
Eij genbrood jr, 1-0 \·Jij chgel .J. 
Harish 1-0 Gerritsen 
de Vos, 1-0 \�ijchgel H. 
Dirks D-1 Dreef 

1t-2+ 
Van Gijzen gaf Jonkman geen kans en bracht 
het eerste pünt binnen, Dirks liet zich 
in de tang nemen.Een enorme aanval op zijn 
koningsstelling overleefde hij niet. (1-1) 
Eijgenbrood jr. en de Vos maakten er 3-1 
van. Sewrajsingh ove.rv·Jon de sterke V/eber 
(4-1) Toen gebeurde or eon poos niets, 
daarna wannen Harish en Jansen van Galen 
hun partij en gaf Nusink zich voor het 
sluiten van de markt over (6-2). De winst 
was binner:_ • .  Met een overv.1inning van Roos 
en oen remise werd de stond bepaald op 
7t-2t. Een nette overwinning! 

4 november 19zs 
Patr.�/est 1 Caissa 2 
Ed•iards 0-1 Leijen 
Bustraan +-t Harish 
Me\jer +-t Nusink M. 
Bol man 1-0 Snicder 
de Waard 1-D Cornc::lissen \'. 
v_.Oosteram D-1 van Hulst 
Bakker 1-0 de vJinkel 
Schoemaker 0-1 Oranje 
v,d,Graaf D-1 v,•t Riet 
Schonenwolf 1-0 Bart man 

5-5 

\�e hebben tegen deze wedstrijd toch wel 
opgezien, Toen Loijen om 11 uur kwam ver
tellen dat de stand 4-1 in ons voordeel 



was1hebben we d� .ogen 8Ven uitgewreven. 
L2ijen,v:�n Hulst,Oranje en van 't Riet had
jcn eve n voor 4 punten gezorgd. Cm half 12 
b}j het afbreken was de stand 4-3 in ons 
voordcc::l g�worden. In de hervatting verloor 
Bartman.en speelde Nusink M. remise,zodat 
de stand 4·�-4t werd. Telefonisçh werd de 
pert� van Harish r�mise gegeven. Eindstand 
5-5. Da's dB 2e keer 5-5 • .  

10 november 1975 
.§.lgj;,E_:r;_l!2_'ê}'�tc....1,__,__,�.-.....�C-a�i�s•s�a--J 
Heün t-1 Lange 

.Mensing 1-0 n.o. 
Oosterhuis -!---;-
Gro2ne1.,toud 
Niemann 

Knobbe 
Hiaries 
van Houten 
Ahrcnds 
de; Boer 

' 1 7-'2 
1-0 
·1-0 
1-0 
0-1 
1-0 
0-1. 

ó?-3-t 

de \Hnkel 
Cornelissen W 
Hogenboom 
Frensöorf 
Oranje 
Zonjee 
Neidîg 
Knop 

C3issa1s sGrste nedçrlaag in de bondswed
Etr�dcn. D2t die nu .net op �e rekening van 
C3 kw�m �adcic� we niet ingecclculcerd.Mnar 
soit. Slot2rvaarts eerste team zal toch 
c2ns w�t hoger moeten gaan spelen. Knop en 
Zonjae waren 8Verwinnaars,voeg daar drie 
rcmisss bij en de zaak is bekeken. Lie moest 
�an he·� 2c b9rd spelen,maar verscheen niet. 
:'�encer VJ2s verhuisd en kr�':eg dus de aan-
2ch:c'Jving c·p het oude adres. De 1,-.1.l. was 
v"n de verhuizing� op de hoogte gesteld. 
3tel j•·: voor,dat zijn \oJc�gblijven van belang 

was geweest voor de einduitslag. 
Als we de na�en vari.oAs �idcienrif doornemen 
dan hadden we van di8 mannen stuk voor stuk 
m1.·cr verl:echt •. �pa� 2lla! Eenmaal komt de 
f::;-�r.sts nGdcrlGag toçh ! Mur1r jammer is he3t 
Wel. 

JL.n..o.1/..5 D.b..:iLJlli 
� o ... iEa 

-*-�--

Set·Jr;;.ijsingh 

Roos 
vc::ir-i- G�jzcn 
v.d. Vos 

1-D 
0-1 
t--� 
1-0 

2-!--17 

VAS/ASC (cupwedstrijd). 
Jung 
He ins 
StBgemcin 
Carol 

Ons vi�rtcl heeft maar even VAS/ASC voor 
de. bekEr g0wipt. Vooral de overwi:1ning van 
Sewrajsinnh verdien+ alle lef. Roos kor1 't 

tegen de sterke Heins niet bolwerken, 
Jan van Gij zen scoorde een -1- punt. en 
v.d.Vos is pas tevreden als hU Gen 1 bin
nenhaalt, Een keurige prestatie van ûns 
viertal, VAS/ASC ging ontgoocheld n2ar 

huis met de mededeling:·· Dit hadden wij 
niet verwacht. 
De volgende ronde tegen -·de lVinnaar Vi:'.n 
de wedstrijd Isolani (Bijlmer) - Abcoude, 

14 november 1975 
ENPS/H\vP ·---"'-C.:::ai!l,s..,ä:_J.i'_e_stallen) 
de <Ji t 1-0 Diependaal 
Seinen 
Davids 
MeisneJr 
Thäns 
Muurlink 

1-C 
' 1 2-2 
0-1 
0-1 
D-1 -"--" 2-,-32 

Moes 
R.ietveld 
Meijerink 
v. r·eeseling 
v.d.Vliet 

Ons zetal blijft in stijl en behaalde weBr 
een overwinning. Het was wel de kleinst 
mogelljke,msar een knissoor,die daar op 
let. Diependaal en Moes verloren van twee 
15-jarige jongens. Onderschatting? 
Met een 2-0 achterstand reken je niet op 
veel,maar zie,Ri�tveld nam een i punt en 
de anderen wonnen. Netjes gedaun! 

18 november 1975 
Caissa 2 de Raad�heer 
Leijen 
v.Steden 
Snieder 
Nusink M; 
Harish 
v. 1 t Riet 
Lange 
Lie 
Hogenboom 
Bart man 

' 1 2-Z 
j_ 1 2� 
0-1 

? 
? 

' 1 2-Z 
? 

v,d,illal 
Grooters 
Tetteroo G, 
Tie pel 
de Groot 
Huis in 1t Veld 
Mol 

1 -0 V, itJilsUfi1 
? Tetteroo G.J. 

1-0 Lesmeister 
--T--T 3�--22 

Vorig seizoen won Cl met 6-4 van de Rnads
heer 1,nu moest ons tweede aantreden. 
We dachtcn,dat de Raadsheer wat aan kracht 
had ingeboet.Uit Je afgebroken partijen 
verwachten we zeker 2 punton e� dat zou 
genoeg zijn. 
Lie en Bart man wo11nen keurig, vooral voor 
Bartmon een opsteker. Sniedcr stond ge
wonnen, kon remise krijgen, maar verloor 
uiteindelijk.Gebrek aun routine! 
Huiswerk voor Nusink M,,Harisb1LaRge e� 
Hogenboom. Moak er wat von,�annenJ 



. ' 1975 
----·· ........ ,,._ .... __ � _,._ -·� .... 

De Pion 4 -
....... .....____-�·�·� '&--h'_"___,,, ____ ... , 1 
v"d.Horst -2-:--2 
hioback 
v.d.�ijden. 
Boon. 
Liem 
Hor.'re.E?
Sjoll.;,H!l<;i 
Geyter;beek 

1·- 1 
�--z· 
1-D 
.D-1 
1-0 

. 1-0 
1 1 2-�-
D-1 
0-1 

Ceissa _1_ 
Knop 
Coi-nclissen H 
lrJ:i,ebenga 
do. Vreeze 
Baa·rs 
Meijer 
Reinen 
Mo8s 
Ui terf!la:ç�_ Besom 

RietveJ.8. ll-1 . Z?ven 
-,--- y 
4·,,--5, 

Teamleider Meijer schrijft: 
Caissa startte sle.ctit. Na eeÏ1 uur sP�i_e'n 
gaven B2�rs en Meijor .. een st�k weg,zod�t 
we tegon een 2..;.o achte'rstand aankekeri .• tJa
dat VJiebenga in oen 'mçi0tnet· -Was-: gera8kt 
i,.i:is het 3-0 ,maar Moes, Knop e·n CornolissenH 
bnchten de stand 6p 4 -2. 0p dat ogenblik 
lá�k ·dci uitsla� een kleine· civerwinning 
voor d� Pio� 4 te· gaan worden,maar geluk-

. k·i9 vóo:c Caissa ·bleken ook de .Pionezen 
fouten ·te kunnen maken" ·In iets betere 
s:tand ;wist de Vreez·e via een torenoffer 
dt dame te winnen(4-3),Daa•nó bagon,de 
hoop op BEin 5-5 of eon overwinning te 
gro�ien.Uitermark wist zich u_it een moej,
hj ko positie los te vrnrken ·e·n· ·u·iteindelij k 
to winnen, "("4·,.;4) .zèvüri had rr1at·erieel ·over
wicht verworven .rnp._Êlr �moest oppassen voor 
mat, Tot opluchting van Caissa ruilde hij 
het zware m�turi0al sf, wa'ärna de i.vinst 
met loper en !;_, _p".i"ÇJOn.en tegen �6h pion 1 n 
eenvoudige zaak . was ( 4-5 )_ Op dat ogenblik 
word do overwinning . praktisch veilig _ge
.steld, omdat Reinc,;n._ .inmiddels in een ei.Md
spel was terechtgeko�en mot dame tegen lo
per en poard,nad�t hij do vijandelijke toren 
had weten te vangen. Ho·e-W_el -mo:Jilijk was de 
partij na afbreken en analyseren waarschUn
li.i k wi31 · tH winnen, maar remise vias voor 
Cai·sSä voldoende om de matchpunten mee 
naar huis to nemen/ 

.Gefeliciteerd, C4l Twee gespeeld,twee 
gewonnen, 

0-0-0 

gironummer s.v . caissa 

c 2 8 8 2 
========::::::= 

_l\et _gaat Caissa naar den vleze. Tot ·1;H1 
met 18 november hebben vie al 13 wecistrijdan 
achter de rug. Van die 13 vmnnen we er 
8, 3 eindigden in een draw, 1 ging verloren 
en 1 moet nog worden uitgespeeld, 

C1 won beide v1edstrijden; C2 speelde twee 
·keer 5-5 ; C3 won er ê�n en verloor e� 

66n; C4 won beide wedstrijden; C6 won er 
twee en speelde eenmaal 3-3. Voeg daarbij 
de overwinning op VAS/ASC in -do cupwed-:
strijden en de afgebroken wedstrijd van C2 
tegen de Raadsheer. en de i·3 zijn compleet. 

De 1,1.1. is erg content met deze gang van 
zaken, manr hij beseft, dat l•Je nog m -sar aa11 
hot begin staan, De weg is nog lang. 

Het meest verbaast ons het optreden van 
C2; bij de aanvang van de competitie had
den wc hot angstige gevoel1dat het da�r
meo niet best zou gaan, Dirks lange tijd 
op reis; van Hulst niet altijd beschikbaar 
do�r _zijn werk in de Eerste l<amor;het uit
v·all�.n -Van Arp in C1, zodat vanuit C2 dit 
gat Opgevuld moet worden;allernflnl- dingen 
di.e' _ohgerustheid veroorzaken, C2 trák 
zich - van de hele zaak nietEi aun, spci:.i-lde 
b.v. in de laatste wedstrjj d lïlet 3 inv:Jllars 
en tsrv1ijl van Hulst vo'lç]'ons do krantt.�n 
premier den Uijl aan de tand voelde speel-
de zijn C2 fris van de levex. 

Mannen,.houden. zo! Zelfs de nederlang van 
C3 verontrust mij niet. In hot decembornuD
rner maken we de standon op en dan zullen 
we zien! 

0-0-0 

1� genda : 
dinsdag 25 nov. O,D,I,·- C1 
donderdag 27 nov, Ons Huis - C6 
dinsdag 2 december: C4 - Isolani 2 
dinsdag 9 december: C3 - Amstel 2 
di_nsd.ag 16 december: C6 - Landsmeer 
maandag 12 ja�; Tarr,Laikor f - · ç2 
m3andag 12 jan: Tarr.Lasker 4 - C4 
dinsdag 13 januar.i: C1 - Abçoudc 1 

Merkviaardig: op 12 jan., ·spelen tvJee teCJms 
----------- van Tarrcs�h Lasker tegen 

twoe teams van C�issa. Dot 
een godrang wordlrn, 

Naa_r: 
---.-

. op 12_ jan, speelt CZ, op 13 jen, 
ons C1 - inVallersprobJ.emen ! 



1\LLERLEI 

De oc.rGte z0ven bondswedstrijden bleef Caissa ongeslagen. Hoe kan het ook and�rs. 
1:1/e �·1eten nu hoe Caissa-spele·rs zich voorbereiden op de strijd. Op l!!ên der tafels· vonden 
we ear1 briofje toen de clubzaal was leeggestrbomd. We lazen: 

7�15 opstaan - B.3C transcendente mediiatie - 9.30-lezen - 10,00 koffie drinken 
10,30 studie - 1Z.OO eten - 1,30 studie·- 3,00 transcendente meditatie 

Zo kun jG niet verliezen! 
-o-

Vijf C .• spelers traden naar buiten in het ·ape.n Schaakkampioenschap van l11nsterda_m.Ze 
hf�bben dst onderling georganiseerd. Lofwaardig! De totale strijd ging tuasen 60 d_eel
nomcrs,wLloronder 8 uit W1meer, 7 uit VAS/ASC, _5 uit Memo êii 5 uit Caissa. Andere, vc:;r
enigingen- brachten minder dan 5 spelers mea. Temidden van die KNSB-reuzon had Ca�ssa 
Qet moeilijk; V1iS/ASC 68 pnt. 1 e prijs, i''ienmo 67i- pnt. 2e pri)s, W1meer 64�- pnt. en, 
Caissa 4 7Ji pnt. 

. 

Na 4 x 3 partijen in de voorronden bleek dat van 
geplaatst,Lic plaatste zich voor de 2e grocp,Dirks 

Gij zen nog 
en Zonjee 

net in dG hoofdgroep was 
in dG 4e groep en Oranje 

in de Se ç;roep. 
Scores: 1 e r. Ze r. 3e r. 4e r. finale ........ ,...�"-"��'-'-�"""-="'-�'""""""'"-�-""""'"'"-.,.�����.!"t aal 

V��J Gijzen 
Lie 
Dirks 
Zonjee 
Oranje 

Leul< ��daan,mannen! 

��-:!iJ._��-��-!�-�e::.�:� 

z 
1 
2 
0 
0 

z 
z 3 
1 1 T 
z 1 
1 1 

3 3 uit 
1 1 uit 
1t 6t uit 
z 4-!- uit 
1t 4 uit 

11 
9 

9 
9 

10 

11 uit Z3 
8 uit Z1 

11-} uit 21 
9-} uit Z1 
7-} uit 2·z 

Indo hGg�r� regionen van da clubcompatitie werd een partij ge�pecld,dia de moeite V?n 1t 
puOlico::ron wasrd is. Er wordt behoorlijk geofferd! 

v.1it: Lcijcn zw3rt: Broorsen 
1, e4 - a5 2, . Pf3 - Pc6 3. Lb5 - a6 4. La4 - Pf6 5, d3 - d6 6, Pc3 • lg4· 
7, h3 - Lh5 B, Le3 - Le7 9. g4 - Lg6 10. a3 - h6 11. OeZ - Dd7 1Z. 0 -0-0 / - D-0-0 
13. Pd5 - b5! 14, Pxe7+ - Dxe7 15. Lb:J - d5 16, exd5 - Pxd5 17, The1 - Pc3 ??! 
(ocrste affer) 18, bxc3 - Dxa3+ 19. Kd2 - e4 ZO. Tal - axf3 Z1, DxfJ - Txd3 
( maat wel!) ZZ, cxd3 - Db2+ 23, LcZ - Lxd3 24. Tac1 - Td8 25, Ld4 - Pxd4 
26. cxd4 - Lxc2 27. DaO+ - Kd7+ 28. Dd5+ eeuwig -schaak - remise. 
·1s wit i•!J•V• eeuwig schaak gespeeld had 28. Txc2 - Txd4+ 29. Ke3 - Dxc2 30. Kxd4 
Dd2+ 31. DdJ - Dxe1 en z\ . ..rart blijft 3 pionnen voor. 

(de :.:-cdoktie blijft 11in11 voer p:irtijen uit dr.� clubcompetit.ie) 

secr: �cdankt als lid: L.Stilma 
Nieuwe leden: R.Arnoldi - S.C.Scwrajsingh (broer van Glan) 

pcnn.: feestpat 6x galeegd; totaalinhoud f 58,08 Fantestisch • •  zo docrgaan! 

secr: 

ponn: 

Caissa talt nu 76 leden 

achterst::illige con�ributie vorige seizoen - 1e s4huldenaar vroeq nota en zou 
gireren (aansporing: doe dat dan ook!) - Ze schuldenaar f Z,50 - verder is 
allE:s schoon 

(gehoord in de wandelgangen: Caissa 
zUn functie is: penningmeester!) 

heeft �6n vreselijk vervelend lid, een drammer� 



• 

CLUBCüMPETITIE (bUgewerkt t/m 18 nov�) 
==- ----= - :• 

1 • Sm1:rnj singh 120-1095 
2. noos- 119-1045 
3,. ,J.anaen- - van Ga len 118- 993 
4. Lsijen 117- 958 
Sa van .Gijzen 116- 921 . 
6, BrocrsE{n 115- 874 
7. Harish 1 14- 823 
e, v.d.Vos 113- • • •  

----- ... ·----------------- ------

11, vnn Hulst 110- 817 
12 •. 'Kappelhof 109- 775 
13� Diopendoal 108- 759 
f4. cte 'vci� 101- 725 
1 5. êJusink A. 106- 700 
16, van Steden 1'ös� 697 
17. Cornelissen H 104- 649 
18. ca;·!lelissen w 103- 645 
19� de Vic8ZO 102- 643 
zo. Knop 101- 642 
------�--�_ .... ________ .... ________ _ 

21. z,.)·1�jee 1 DO- 121 
22. Oronj s 9.9,- 622 
23. 'La ngo 9.8- 606 
24,'Nusink M. 97- 579 
25.'.do• Bous ·9.6.- 566 
26. Lie 95- 560 
27. Scwrajsingh S 94- 550 
28, [iji]onbrood sr. 93- 544 
29" f-l<-:idig 92- 541 
30•; "îcijtiri.nk . 91- 540 
-----------------------------
31. ;-'ioos 
32. èo \i!inkel 
33. l.:r;"nstra 

90- 529 
89- 523 

.-88- 522 
· 34. ·v;d.Spok 87- 520 

3�.·Dirks 86- 515 
36. v,1t Riet 85- 515 
37, Rintvold 84- 514 
38, �rcnds 83- 498 
39, Dr0ersrna 82- 491 
40, Hogcnboom 61- 4 71 
----------------- ------------

41. 
42. 
43. 
44, 
45. 
46. 
47. 
18, 
49. 
so. 

i'i8Jj(�:r.' 
0 • ;;cinen 
Eaers 
Ui.tcrmnrk 
'J. T t3 r:.-:soling 
l1lbnrts 
Hnrtmcn 
5nieder 
v .f\1;1r:-:sfoor:t 
FrGnt?dorf 

80- 464 
79- 460 
78- 432 
77- 431 
76- 418 
75- 416 
74- 412 
73- 409 
72- 400 
71- 383 

51. Veening 70-369 
52. Barendregt 159-368 
53, Borst 60-363 
54_. Brune 67-3.56 
55 .". s.chaacke 66-343 
56 

.
.• v,d.Vliet 65-342 

57. Peters 64-33s 
58. de Jong 63-316 
59. HulsthtJff 62-296 
60. v.Oostveen 61-302 
61 • Zeven 60-287 
62. Smit 59-271 
63 • . de Vries _58-262 
64. Gesink 57-261 
65, Tin.Klein 56-240 
66. Arnoldi 55-225 
67. Samuels 54-118 
68. Sriram 53- 96 
69, de Graaf 52- 36 

Ons commentaar: ,-... 

r�=�ITt'tî''f=rëïïïêion gespeeld en 
na deze 11 e rondi' neemt Sm;
raj singh wee� _ do kop_ over var1 
Roos-. Er �..Jordt bovenin enorm 
geknokt.· Broerson heeft twee 
neder.lagen achtoreen' geleden 
en moest daardoor ev"en afha·� 
ken.In goede vorm: Leijen en 
Janse_n van_ Galen. En laten we 
Harish in de gaten houden. 
.I n ,groep II sluipt van Hulst 
nader. :Do man, die tot nu t6e 
de held .is,is Diopendaal.Hij 

·speelt enrom serie.Lis en hand
haaft zich hàog,terwijl hij in 
de vorige competitie niot 
vorder kwam don dd 480 plaste 
OOk de Vrcezé on Knop doon 1t =::::::::.=.::::::::=:::::;;:.,:;.,;;;:::::;:>:;;:;:::;;:_::.::::;::::;:.=._z:::. • . •.. goed•.· De tviee gebroeders tro

nen op .de 17e en 180 plaats! Zonjee.herstelt zich na 
een wisselvallig begin, Oranje speelt zoor wisselvul
lig, speelt voor C2 en wint,spoelt voor C3 on verliest, 

Lie hooft de weg terug gevonden. Dn.z� op �6n na jong-. 
ste zot el t op de 30e plaats • • •  keurig. i\Jinuweling Hoos 
doet het leuk 2venals Arends, Van 1t Riet klimt moei.
zaam,maar hij klimt! Rietveld heeft hoog gotroond,m'1ar 

Gen ontmoeting met sterke spele.rs valt. \i;i.,at mee, 
. Bartman en 5nieder uit de C2 tronen ·tG l:wg. Bartmen 

heeft veel tegenslag gehad,maar aan alles
.

komt een 
eind! Frensdorf komt helvas weinig on hoort veel hoger 
thuis, Bij de 50-ors vinden we namen,die er echt niet 
een vast home zullen zoeken. Rode lantaarnd:ragor i.s 
de Graaf. Deze genoeglijke pijproker misson·we te veel. 
En Srirarn • • •  wgar zit die? 

Er zijn nog 4 afgebroken partijen voor de clubcomp: 

v.Teesaling/Schaacke 
·van Stédcn/Nusink 

Deze partUen moeten zo 
worden. 

de Jong/Baars 
Peters/v,d.Vliet 

spoedig mogelijk. uitgespeeld 

Opkomst goed • • • • •  animo geweldig •• • •  hoogste aantal 
aanwezigen: 53 • " • •  is altijd voor ve·i:-trc-t-r;riTtg va·l:.·b�_h:Jr 

Tenslotte: een groet aan ons erelid Beoyenga 

Cen dan ook voor mannen,die we lang niet zagèni 
Couperus,Holdorp,Lagondijk,Koning ) 


