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maandblad no. 208 - februari 1976 

11Er staan nog hz·ware wedstrijden op het programma" schrev.en .-we in het vorig nurnmcr
Nou,dat hebben we ervaren, 1::1 liet �l'ln punt liggen, C2 liet er 2 liggen, C3· liet er tvw" 
liggen,maar C4 heeft nog steeds ·O verliespunten! Lees er de wedstr\idVGl'Slagen maar up r

Lt::t s.v.p. op de uitnemende prestatie van C2 op 12 januari. De kampioenskansen van C2 t n 
C3 zijn nu verkeken. C1 en C4 staan beide bovenaan, C1 speelt op 9 maart de beslissings· 
wedstrijd, C4 speelt op 17 februari de wedstrijd van de waarheid in Badhoevedorp, 

El'ln dag hebben we öp 80 leden gestaan, Op 3 februari schreven �e Mulder in als 
BOc lid,Mn dag later belde v.d,Spek uit Uithoorn,dat hij in Uithoorn g'aat schaken, Hij 
heeft geen auto. Jammer,maar logisch. 

Op ZÎ april sp�len we de laatste bondswedstrijd. Omdat we rekening m.oeten houder. 
m@t afgebroken. partijen (waar�oor 4 mei dan gebruikt kan worden) hebben we ·dë"s-trijd om 't 
clubsnclschEJakkampioenschap voorlopig gepland op de dinsdagen 11 en 18 mei�· Noteren in 
de agenda, 1t Zijn wel v.oorlopige data,want in de maand mei hopen .we ook ons 25-jarig 
bestoan te. vieren .• De feestkommissie begint te kirren,dnt betekent dat er leven komt! 

. �r .komt "uit de schuchtere mond van enkele leden de wens om wat aan thBorie te 
gaan dool), Nuttig werk,maar we moeten dan wel weten hoe groot de belcngstclling hiervoor 
zal ziin·. 'Dan rijst ook nog de vraag: wie gaat dat onderricht geven? De w,;i." heeft voor 
alles opschrijfq.oekjea. Kam op de clubavond maar eens een ba'.bbeltje maken, 

·Op 10 april houc:lt de S,G,A, het snelschaakkampioenschap voor club-vijftallen. 
\fo hebben al 6 liefhebbers, or wcrlJt gctlkcl� in Çc sµorth:il-o:Ost-'l':::n 13.00 - 18,00 �. 

Op vrijdag 19 maart organiseert D\fü een snelschaakwedstrîjd voor bestuursleden. 
Per Per vereni'ging treden 2 bestuursleden aan. We zullen de bestuursleden polsen of er 

En nu-----lezen maar! E. 



B,2�2�������1.:'.��� 
6 januari 1976 
[3,_.b"'c"' o"'u"' d"'e"'--�.,....-"'C"'a""i"s" s"'" a ( S • G • A • -cup ) 
A1Jener +-t Sewrajsingh 
Elfrink 1-0 Jansen van Galen 
Blomberg t-t Harish 
v .Setten 1-0 Nusink A. 

3-1 

De eerste dreun in het nieuwe jaar hebben 
we te pakken. Caissa schakelde VAS/ASC uit, 
maar Abcoude trok zich daar bitter weinig 
van aan. Het liet de vier beste spelers 
aantreden (en dat zijn me heren);na de eer
ste zitting stond Abcoude al met 2-0 voor. 
Harish stond beter,maar Sewrajsingh kon er 
niet moer dan remise uitpeuteren. Dm een 
reis naar Abcoude te besparen gaf Har:i,sh . 
ook remise. De cup kunnen we voor dit"ëëï
zoen dus \;-Jeer vergeten. Jammer,maar heel 
nuchter moeten we constateren dat Abcoude 
sterker was. 

J3" . .i.ê.D.'!..�ri-1J.l.§. 
,Ta:s:rlischflasker Caissa 2 
Miedema 0-1 Leijen 
Blaauw 1-0 v,Steden 
de Wrede 1-0 Dirks 
Bobeldijk t-t Nusink M. 
Remkes 0�1 v.'t Riet . 
:·1olman . '.- ..1-0 .Zonjee 
[laerman 0-1 5nieder 
\'l)unting Ü-'-1 Arends 
Vallei .. 0-1 Bartman 
Regt er 1-0 Barend regt -------

.: 4t-st 
(Vlet de ·nodige angst zageTJ·: we-- C2 naar Tar
rasch/La'sker. ·vertrekken. Een sterk team, 
dat maar tó�n •verliespunt had. Niet opg"
s-C8-ld �,Jare-h van Hulst en Haris·h 1 qmda_t die 
de volgende dag in C1 moesten spelen. Om 
kort te z,j_j� •• • •  C2 heeft. èetî _prestatie ge
leverd ,om U tegen te ·zeggen. Na de eerste· 
zitting stonden we met $-4 voor. 'En dan te 
vJeten, dat van 'Steden in· een gewonnen stel 
lin)L, dé. partij liet glippen. Nu:eink M. brak 
êf. 'HiJ ·meende ·remise te kurinen behalen• Dat 
deze mening goed was bewees hij op 26 jan. 
Het halve. punt,dat we nodig .hadden kwam 
binnen • C2 heeft·een stunt uitgehaald,E�n 
partij is daar niet gelukkig mee, Tarrasch i 

13 januari 1976 
.u •• _s_. ____________ c�a·i-·s�s"""a (zestallen) 
Weesie 0-1 Diependaal 
Ierland 0-1 Moes 
v.Sonderen 
v.d.Bos 
Kip 
Eijgenraam 

1-0 Rietveld 
t-t Meij e:rink 
0-1 Borst 
t-t v,d,Vliet 

C6 ging voort op het pad van de overwin
ning. Diependaal is niet te verslaan.Hij 
is goed in vorm. Moes en Bo:tst· deden er 
nuttige �nen bij .Meijerink en v,d.Vliet 
waren vredelievend en deelden het punt, 
Rietveld verloor en ook dat zijn we in 
bondswedstrjjden vah ·hem niet gewend. 

13 januad ·1976 
Caissa 1· 

· q_�wraj_sirigh t-!-
Herish t-0 
v.d,Vos· 1-i:J 
v,Gijzen t-t 
de Vos t.;r 
Eijgenbrood 1-0 
Nusink A. Ö-1 · 

Roos 0,-) . 
van Hulst .t-t 
Leijen 0-1· 

5-5 

Abcoude 1 
Auener 
Elfrink 

·-· Blomberg 
:v,S.etten 
v,Tuijll 
(ieerts 

· Klooker 
.. Schram 

H_a:nsen 
de �ong . . . . ' 

• 

De eerste .-klap is.een daalder .. w.aard,wist 
Abcoude. H<!t VE>�sioeg Cai'sea ei;>n week eer
de:i:. Duidèlijk 0as, dat, -onze �t'"'.art het 
moest maken� Ma..ir Lè\ien '(1'0) kon· na 1 t 
spelen de koning omleggen, Eijgenbrood jro 
deed wat van hem verwacht· werd en.-trok da 
stand weer gslijk• Roos vond dat· zielig 
voor Abcoude en gaf op.· (1-2) .De :Vos kraaç 
remise ( 1 f-21"), maar v .d, Vos won ( 2f-2f) 
Vlak voor het afbreken besloot van Hulst 
met remise ( 3-3) E:ç waren dus vier afge
broken partijen. 
Na de hervatting won Harish (4-3),maar 
Nusink tastte mis.en verloor (4-4) Jan va 
Gijzen i:Jehaalde remis.a(4f-4f) en toen moes 
onze clubkampioen het doen,:Hij had het 
kunnen doen,maar tastte ook mis en de 
reeds verwachte 1 moest vervangen worden 
door een halfje. (5-5) 
Abcoude 1 is ee!l team,dat ons zwaar op d 
maag ligt. 



20 januari 121§. 
Caissa 4 de Amstel 3 
Knop t.-t ReinekenS. 

t-t Ko.el'eman de Vreeze 
Cornelissen 
Reinen 
t�iebenga 
Uitermark 
Meijer 
Lenstra 

H, 1-0 Mëlnnïchmann 
1-0 Kraa'y 
1-0 Gort"emulder 
0-1 Kree'tz 
0-1 v,.d.5-lu\iEi 
0-1 Pier 

Bo ars 1-0 Pauw 
Zeven 1-0 Leeman 

---- ---

6-4 

In een wat slappe vertoning van Caissa-kant 
z�n we toch zonder puntverlies gebleven.De 
ware strijdlust ontbrak bij 'enkelen, Er was 
zelfs een moment,dat we twijfelden aan de 
overwinning. C�rneiissen op�nde de �c6ie, 
Uiterm8.rk verloor,Knop en de Vreeze maakten 
remise' ( Z-2) Baars en Wiab.i wonnen ( 4-2) 
Meijer verloor en Lenstra verloor (4-4),Zeven 
won (5-4) en Reinen moest het doen-· en • • • .  � 
deed het! ( 6 -4), C4 bleef dus ongeslagen! 

27 j'lnuari 1976 
.Caissa 3 
Corn·elissen W 
Lange 
Oranje 
Zonjee 
de Winkel 
Barend regt 
Hogenboom 
Neidig 
Cornelissen H 
Frensdorf 

J_ J_ ,-, 
0-1 
1-0 
0-1 
0-1 
1-D 
1-0 
0.:1 

D,lrJ.V, 1 
Eggers 
ten Brink 
Duim 
Jungen B, 
de Waal 
v.d.Laan 
Kap 
Bergen 

D-1 Veltman 
1-0 Jungen F, 

---- - -- , 

4f-5t 
De 2c keer verlies voo� C3;kampioenskansen 
verdwenen; verwachtingen van C3 de bodem 
ingeslag�n. Cornelissen H. speelde voor Lie, 
die in het ziekenhuis ligi.Verder waren al
lu C3-spelers_ present. Tijdsoverschrijding 
was troef. 
We zullen nu in plaats van naar boven even 
naar beneden moeten kijken. Vier punten be
tekent nag 'niet: geen degradatiegevaar. Er 
moet dus zeker nog (�n weds_trijd gewonnen 
worden. Aanpakken is de boodschap! 
C3 moet nog tegen nos 3,Prcibleem 2 en TAL 5 

3 februari 1976 
Caissa 2 Nieuw-West _1.. 
Harish 0-1 Ko.opman 
v,Steden 0-1 Blijstra 
Leij en J_ 1 

2-2 Paulis 
v.'t Riet 0-1 Kokkes· 
Nusink G.M. 1-0 de Caspar is· 
v,Hulst 0- 1 Bu.Smah 
Bartman 0-1 Jacobs 
Snieder 1-d Balk 
Lange 0-1· Prent 
Arends ? Slisse-r 

�7:r;7-
Geen nieuwe stunt van C2, Ons team ging 
kansloos 
klaar, hij 

ten ander. Lange was het 
verloor ( 0-1 ) ; van Steden 

eerste 
ontke-

tende een enorme aanval,die niet doorsloe@ 
en hij kon opgeven ( 0-2) Van Hulst, wiens te
genstander liefst 58 minuten t� laat kwam, 
was · uit zijn concentratie en verloor ( 0-3) 
Leijen maakte remise (-�}-3t) ,maar Harish 
kon het niet bolwerken (+-4·H Nusink M, 
vond dat welletjes en scoorde een punt,zoda' 
hij in de bondscompetitie ongeslagen bleef. 
( 1 +-4+); Snieder volgde zijn voorbeeld ( z+-4-t' 
maar van 't Riet redme hét niet (2+-s+),Do 
strijd was gestreden. Bartman en Arends br2-· 
ken af, � 

Bartman heeft doorgeknbkt tot het bittere 
einde,al had zijn partij_ voor dè einduitslag 
geen waarde meer. Van Arends hoorden we 
toeten noch blazen, 

10 februari 1976 
Caissa 
Diependaal 
Schaacke 
Meijerink 
de Boer 
Peters 
v.d,Vliet 

t-t 
1-0 
1-0 
1-0 
1-0 
0.:1 

-T--,r 42-1 , 

Egelstellil}q 
Albertsma 
Pateer 
Huisman 
Tempelmans l'lat 
ilbrink 
v, Velzen 

Alweer een overwinnning van ons zestal. 
Vooral de part-;j vá"n S'é°IÏa.ácke was leuk, 
Peters vond dat hij zijn grootvaderschap 
moest vieren met een overwinning. HU was 
het eerste klaar! Diependaal kreeg meer 
dan hij verdiende1dat was een 0 ! Maar een 
mens mag ook wel _eens boffen! 
C 6 doet het prima. ! . � o:Lhouden ! 



:l 

10 februari 1976 Bestuursmededelir::ige,n:. -· - · 

==:::::=============.=.::=::;.=:=.�:--··---··· ---·· Nieuwe leden: "6�B�J.8ulsthoff 
Y1oe!'.!'. 2 · ·. Caissa. .. L .. ___ . 

. -- ·- .. " ... " ûtten 1-0 Sewrajsingh 
v. Zûn D-1 Harisli 
v (' d . P las 1-D v,Gijzen 
Willems en D-1 v ,,d. Vos 
Geus 1-0 Jansen· 
Kolbcsk t-t Lë\jen 

van Ga·len 
Bodankt: 

"n . .-;" AaS�PoStmus: 
Çc;Blbem · 
S•C·,Mul<ler 

.- • -• . ·_! 
J . v.d,Spek 

Wslkom, 
mannen! 

v.Spongon :1-�} 
Gij zon D-1 

P-1 

"[ij g�nbl'.'ood 
Nusink A.··· 

jr. mej •

. 

T:Kl.ein ( wog ven terug
gewoest) 

Kroon v,Stedsn •. 

Vonk D-1 Nusink���<> · Penningmeester:· 
inhoud feestpot.t/m.3 februari: 

144, 36 

·-�---.,..-----

Dé kop hanteerd e d8'·.'wip,"de staa:i:t was· 
standvastig. ·vlêesp·2 was een harde noot om 

·te-·krakeri; Onze . StB:cren SewrajSin9hr van 
'G ' · · · � G 1 t h t ·  .Emeritus hoogleraar van Hulst 

· ·  ij zen en Jansen vc:1n a en moes c:n ·e on- _ ... ...;. ..... -------�.-�····-�·--�-�--,..-----

• 

de�s pit delven,· Toch nog te makkolij'.< opge- , Op zaterdagmiddag 31 januari. waren· tweo 
vat? V.Je waren er al bang voor! Maar goed, Caissaleden ( Borondregt · on do w,l,) aanwe-

··· het. is not gelukt, Hari'sh heeft. uiteinde- z;ëg bij het af;•whaä.dscollogo van prof. van 
iijk voor het laatste winnende punt gezorgd. Hulst. Dat college was.' gooncp:i;iaatjo bij do 

· Eijgo�brood Jr.· had vooruit gespeeld; maar .... haard, maar oen echt college. Honder.den stu-. · rrioost afbrekè·n " · Missc-hien: -ku·nn.8n we \foor dcntnn- _deden hom uitgeloida... Dat de stu··· 
· h·et i:ifsluiten v�n· dït numnil:>r de totale donten hun scheidende prof hoogachtten, 
uit'�lng vermelden. ·· ' 

. 
'· · blijkt uit het afschoidsfm"st diezelfde 

Een· ·S1ob1it·o generale v�o� d81 uitvoerîng avond op hei-·fjs·-�'Yä·n"·da-·-·;Jn·ap·-fdenÇ>aan. -Me:� 
van 9 mdart a.s" (tl3g'en Mat'Cabi). Maar zegt een groto a:ç e.n zo! Zo ·zal nog nóóit eer� 
men n,l,,_ct,da_t een 

.
p�echte _gprer��e ee·n·· goe- prof afsche0ic.l genomen �ebben. 

d,e uitvoGring b:çe'\gt? 
_Ii;> bdcr geval. ".we _houden de _k.op ! 

Agonda =
=

:::::-::== 
di 17 
ma 22 
ma 
di 9 
do "1 1 
di 23 
di 30 

--------------
voor do komende .weko.n: , 

. - .... •.• .-

febr. oö:C2:,:.:. tl\ 
fobr, DOS .. :3 ·.-· C3 . . 

mrt, DCG ,- C6 .. 
mrt, C 1 - Maccabi 1 
mrt, VAS/ASC 4 •- C2 
mrt, C3 - Probleem 2 · 
mrt, C4 - TÖl 2 

_ _. __ .... ____ ..;. ___ _ 

Wel emeritus -hoogleraar, gucn emeri tus�·sc·
ker. We hopefi hem nog · -vaak in óns rnidd�c 
te zienl 

--'-+1;...;.. __ :..._ __ 

U komt {llet sc.hrik tot do on:tde._kking 

dat -------------

u een contributieachterstand hebt? 

Gemeente giro C, 2862 t , n,. v, Caissa 

is ·e:r _g.oed voor l_" 
O s optreden in de bondswedstrijden in de 

la tst e w��en: 

- g�wonnen 5 x :. 
gplijk 1 � 
verloren 3 x 
---��-----------

9 x 

. . . 
�---...-.-.----·"---

3.spellon,3 bo:r;elen en 5 klokken opbergen. 

Dank u boieefd ·."" • •  'hij 'had op dat mo

ment toch ni�ts te doen! 



STANDEN BDNilSCDMPETITIE 
---------------------�-

Ov2rC1"klasse /\: 

L Caissü 1 
2. Motcobi 1 
3. ��1inecr 3 
4 • /.\bcoudo 1 
s. Weesp 2 
6. N.V.lcst 2 
7. Victory 1 
a. ·o.L.I. 1 

afgcebr : ODI 

5 4-1-0 
5 4-0-2 
4 2-0-2 
4 1-2,-1 
5 1 '-2-2 
5 1-î-3 
4 1-G-3 
4 1-0-3 

- \.J 1 meer 3 
Abcoude 1-Victory 

9 
8 
4 
4 
4 
3 
2 
2 

4t-4t 
Jt-Jt 

Er zijn neg twee gegadigden voor h8t kampioen. 
schap., C1 0.n P.'Joccabi. ZE liggen een struat
longte voar,op de rest, Maccabi1 heeft in de 
4e rond� verloren V30 W1mccr 3. We hebben 
msondcn g�lcd�n voor zitter Wittebol gevraagd: 
Doe je plicht en VGrsla Maccabi. Hetgeen ge-
schiedèc. Het zal op 9 masrt wel· spannen. 

OvCrq.�:lassG B: 
1. Caîs s2 2 5 2-2-1 6 
2. US 2 3 2-1-0 5 
3. r�.U2st 4 2-1-1 5 

v.� s; se 4 4 2-1-1 5 
5 > Tarr.Lcskcr 3 1-.1-1 3 
h P�c.v. 1 4 1-1 -2 3 
�. 

7. R.:i.s�sheer 1 5 0-0-5 0 (degr) 

C2 lijkt .fier bovenaan te staan,maar heeft 
geen schijn van kans meer. Vier ve"rliespunten 
is te:: v:_c.l. Vast sto.:::it, da·t de Raádsheer ge
:\":gr.:idc� c:rc..'. is. Het mol3t nog tên wedstrijd· 
s�clen,n�t 2ls c2. US doet 8en goedG 9ooi. 
na.or het_ kcmpioenschap,maor hqt moBt nog 
s�clcn tc.gën f1!.lfJest 1 on Vi�S/t\SC 4. \.-Jij 'speel 
cicn 5-5 tegen US 2 

. ofgcbr . : US 2 - Torr.LsskEr Jt-2+ 

2 e \sl.fil._s_g__AJ, 
1. Slct.crvrt 4 t.-0-0 8 
2, DvJV 1 4 3-0-1 6 
3, DOS 3 4 3-D-1 6 
4 • Amstel 2 4 2-0-2 4 
s. C3 4 2-0-2 r 
6. Pro!Jl;:cm 2 3 1-0-2 2 
7. Tlil 5 4 0-0-4 0 
B. D8l te Lloyd 3 0-0-3 0 

Dst [3 �L -·n k3mpioenskcnsen meer b�eft \ter-
2riGt ons. We hadden zo graag een aanslui-

ting tussen �2 en C3 vcrwezorilijkt gezien. 
C3 �oét �aat onze �ening vcEl beter kunno� 
dan hg� �oet. Misschien h obbco de· �annè� 
mijn prognose in september niGt goed gc12z2n 
want als "C3 'niet oppast krijgt het a3nslui
ting bij C4 dn dat zou·�·····• 

3e klasse A� 

1 • C4 4 . 4-0-0 a 
2. TOG 4 3.:.0.:.1 6 
3. DDI 2 3 2-1-0 5 . 
4. Pegasus 3 4 2-1-1 5 
5, Isolani 2 5 1-1-3 3 
6. TOZ 2 4 1-0-3 2 
7. Amstel 3 3 0-2-1 2 
e. Pion 4 5 0-1-4 1 

C4 trots aan de kop. a.s.Dinsdag d� 
strijd tegen medekampioensk2ndidaat ODt 2 

we Z�n benieuwd. De eenheid van C4 is. 
groot; het heeft tot nu to·e· máäi' 1 invaller 
ve·rb'ruîkt. 

Zestallen: 
1 • Caissa __ 5 4-1-D 9 
2. Donner 5 3-2-0 8 
3. Nw West 4 3-1-D 7 
4. Amsteltoren 4 2-0-2 4 
s. Landsmeer 5 2-0-3 4 
6. Egelstelling 5 2-0-3 4 
7. u.s. 5 1 �1-3 3 
s. DCG 4 D-1-3 1 
9. Ons Huis 3 0-0-3 0 

Ook hier een Caissa-tca1i1 bovenuan.; er 
zijn twee ka-pers op de kust,wearvan N-ol.iJest 
de belangrijkste is. Caissa-.N.\�Jest wordt 
2 april gespeeld. 

Laton we nuchter blijven;\.,Je hebben wel 
enkele potjes op het vuur� maa_r er z�l nog· 
bohoorlijk geknokt· moettln worden• Het 
eind yan d8 lopende competitie is in 
zi�ht! Nog cvcn"dG tanden op elkaar! 
S ucçes ! 



r.: UIBÇDMPETITIE. 
' 

1 , Harish . 1 �92 
2. Sewrajsingh 1849 

: 3, leijen 181 B 
4. Broorsen· . . 1734 
5. Jansen v,Gslen 1694 
6, van Gijzen 1632 
7, Nus·ink A, 1551 

. . . .  

-··------------- ... .:-:--..�----

1 1  • van Steden .14 76 
12, Cornclissen \" .. 1473 
13 , Roos 1465 
14. Oranje 141 8 
15. Knop -· .. 1411 
1 6. Diupc:hd3al .1405 
17. de Vos 1399 
18. Nusink M� 1384 
19. Kappclhof 1340 
zo. van Hülst 1337 
------------- ----------

21,Dirks 
220 Lange 

1323 
1291 

23, van 1t Riet 1255 
24, E�gcnb�ood s�. 1242 
25, Reincn 1223 
26. Arcnds .. , .. 1215 
27. de Vroeze . . " 1178 
28, Cornclisson. H . . 1174 
29. Zonj co 1157 ��:.-�:::::��;:;:g��-.'.:::..����� 
31, de V!i\1kol 
32, Hogenboom 
33;, •.Schaacke 

1140 
1112 
-111.0 
:11 09 
1.09'2 

51-, Broersma · · 
52, Borst 
5�. Rietveld 
54, Mulder 
5 5  .• 
56, 
57. 

ze.ven 
Alberts 

58, -,Voenirig 
5 9,' 'i,; � ct, li Îiët 

853 
845 
827 
825 
804 
751 
749 
719 
706 

60, Hulsthoff. Er 704 
61. v,Oostvoên 694 
62, Siibernbërg 690 

63 Bloe� 665 
64, PÓstm�s · 652 
65, Hulsi:hoff Ed 646, 
66, ctè Jóng • 

67, Smit 
68, de Vries 
69, 5amuels 
70, Gesink 
71, Arnoldi 

-0-0-

.640 
594. 
562 
536 
390 
317 

Ons commentaar.:�,-.-�.' ... 
=======;::;======= 

' 

., 

Een nieuwe koploper, Sewrajsingh· heeft 
het twee keer,.achte:r:een laten afwet,>ro 
Harish nam de .kop en nu aall Sewraj5ing:1 
de taak hem _.te. verd;rijven. Dat zal i:iict 
eenvoudig zij.n !.. Verdpr ge\:ln aardvortocrui .. 
vingen bovenin. In de groep 11-20 o>en 
enorm gedrang, . .  Do grote vurrassj.ng. is 
toch wel Diepe.r.idaal,die zijn hoogs . 
plaats verdedigt met hand en ta11d • .  

Roos,de Vos en van Hulst staan to laag. 
We- verwachten hog--wel een eindspurt! 
.Cornelissen W ,. Knop en Oranje verdedi
gen hun positie uitmuntend, 

. R'ei'nen, de Vreeze on Aronds blazen hun 
partijtje· in do· groep 21-30 Ze' èloon da+ 
wel. ton koste' Van Zonjce,Hogenboom e1 
Lie,alle C3 spelers,dio er toch wel 
even aan mogen trekken. Zo ook dra Win
kel!' 5chdacke ·doet hot leuk; Sniedor 
sluipt stillekens nader,maar het gaat 
langzaam, De Boer,teruggekeerd op het 

Caissa-nest speelt degelijk, Omdat we ongetwijfeld in .het. nieu•JB 
seiióen met'··5 tientallen zullen gaah" �pelen,hebben •1e de 

' 

41 _;50 groep· ook afgestreept, Wie uit ·cte ondersta regionen· lus"; 
heeft in tientallen-schaak moet even· over de 50-clro mpel· spoo!_n". 
gen, .

· rn die' 41-50 groep een stel hinkende paarden,die allo--
-� -�aal _hun· dráai nog niet kunnen: vind�h;�-· Sewrajsingh S·, Bart men� 
. Brûnk,Baàrs·,Neidig,Meijer staan dicht bijeen,maken elk:rnr• ho•t 

·: ·-1-kJ�'�' -�u-t)r, lDnar zijn nag niet tot eeri" dê:iorbrnak,_ gekomen. Er· i··: 
nog ti.ftC manhen ! Maar hut w_qrdt_ wol- oppassen! In do staart :c: . 

ge.f! ,we �nze' nestor:· de Jong,die onla,ngs 75 werd (je zou het ':c. 

niet geven, inaar scha kon houdt jong1de Jong!) eon .leuke parti! 
spo•len .tegen Zonjee, Tussen çlu zwakkers broed,ers wordt soms 

· verwoed gevochten, In hot not te dan! . . .. , , . · .3.4(. - Meijc:.rink: :'· 
35,· de Bópr. 
36, de Bcus 
37, Snioder 

1062 
1051.." .. 

·De komende 3 dinsdagen hebben we geen, pondswedst�d thui,s. vlo.l 
enkele. ·uitwedstrijden, Een. mooie gelogen.heid vpor . VGlen om nog 
wat punten binnen te halen. 

38 
.
• Moes 

39.� Lie 
40, Uitcrmarl< ·· 

1045 
'1036 
1023 

--.:..----..,----·-.... _ ... _ .... _____ �_ 
41. Lenstra · 1003 
42, Baars 992 
43. Sm·1raj singh s 966 
44, Bartman 965 
45, Neièig 960 
46, Peters 946 
47, Bruno 916 
48, Paardenkooper 888 
49. Meijer 878 
50, Frensdorf 872 
-----------------------

·
· ·.lle· opkomst is nog stGeds goéd,al z.iJn or 1 s "linters altijd meer 

zieken,· Li.8 is woer thuis uit het ziekenhuis (rovalidatio), 

We missen de laatste weken o,a, Ge.sink (waar :zit ,die vent?), 
de Bous (druk als arts in het VU-'z.iekenhuis) ,Rictve.ld ( ?? l. 
Smit (?). Dirks zit in de Us,! en .stuurde· een kaart .. uit Nu�.., 
Drleans. 
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