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De vlag uit voor Caissa 4. Ge wonnen 6 van de 6 partUen, 
dat gcaft 12 competitiepunten.Geen. van de andere clubs kan 
12 punt en halen. Alle C4 mannen,van harte! Er werd in die 
zes wedstrijden met slechts ll�n invaller gespeeld, Dok hebben 
we het team niet versterkt,hoewel we intussen nieuwe leden 

hebben ingeschreven,die het team veel sterker hadden kunnen 

m� ken. Net uur lijk hebben we daarmee risico 1 s genomen, maar 
clu mannon hubbcn niet vers2agd. Teamgeest heeft hier een / behoorlijke duit in het 

1 kj e gedaan! 

Intussen h8bben we nog een vlaggetouw los gemaakt // • ••• om misschien de 2e vlüg 
hnlf stok te hijsen. C1 is weer op het nippertje gestruik f�· En Maccabi heeft ons ruime 
k,::nsGn gegeven om een 5-5 te halen. Verleden jaar deed j A mstelve en 2 ons de das om. 
Nu M-::iccabi, dat weliswaar nog ��n wedstrijd moet spelen tegen Victory 1,dat ook niet 
voor de poes is en vrijuit kan spelen! We hebben Victory een doos taartjes bsloofd,als 
het van �2ccabi wint Of 5-5 speelt. In dat laatste geval spelen we een beslissingswed

strijd! li:rnr dan moet C1 op 9 april wel even van N,\fost 2 winnen! 
Ook ons zestal heeft het kampioenschap in oigen hand. U leest hierover elders. 

In de clubcompetitie een enorme strijd bovenin om het clubkampioenschap, Zal Sewraj
singh zijn titel behouden? 

Op 19 maart speelde eon bestuurstweetal bij DWV. 1t Was er gezellig, Voorzitter 
en wedstrijdlGider speelden 11 pcrtijen van 2x1D minuten. 

Op 10 april doen we mee 
Speelplaats: sporthal Dost 

aan het snelschaakkampioenschap voor club-vijftallen, 
tijd: 13,00 - 18,00 uur, 

Ook du agenda voor de laatste comp,wedstrijden en de interne wedstrijden vindt u in 

dit numme:r, 
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.1..L.f.!:' b r u"'a,,, r.=i_,_1 ,..9 7.:..6;;. 
O;D.J,_._.J � 
v0d.Kruijf t-t Knop 
Schouten D-1 
Uhlhorn t-t 
He eren 0-1 
Smit 0-1 
Marcus f-t 
de Bm,r 1-0 
Groeneweg 0-1 
VJarmcrdam 
Bie mans 

4-6 

Cornelissen H 

Reinen 
de V reeze 
lrJiebenga 
Uitermark 
Baars 
Brune 
Meijer 
Zeven 

C4 heüft eem lastige mededinger naar het 
kampioenschap afgeschud, ODI 2 stond op de 
2e plaats. Een mooie prestatie van een 
hecht team,dat in de 5 g espeel de wedstrijden 
de volle winst buit maakte en dat deed 
met in totoal 1 invaller, Er resten nog 
twee wedstrijden! Vasthouden mannen! 

23 feb;i:_uari 1976 
D.o._:;_.__:J_.::._ Caissa 3 
Benschop 1-D Cornelissen W 
Karmans 1-D Oranje 
Kuijper 0.:1 Lange 
Praser t-t Barendregt 
de Leeuw 1-0 de Winkel n,o, 
Leser 0-1 Zonjee 

Sondorp 0-1 Hogenboom 
de klit t-t Neidig 
Keijzer 0-1 Frensdorf 
Hillübrand 0-1 Lie 

4-6 

C3, zol f geen karnpioenskadidaat meer, vond 
het nodig DOS 3 ,dat nog wel kansen had, 

''de nek or:i te draaien". Het deed dat met 
9 man, ,,rrnt de Winkel was en bleef zoek, 
Dat is het nadeel,als je de mensen 14 da
gen v66r de wedstrijd de uitnodigingen geeft, 

We zullem ornzien naar een lieftallige se
cretaresse voor de Winkel. De staart moest 
het in dez e wedstrijd doen,want daar werd 

4t punt vergaard, 
Jammer,dat C3 tweemaal in het zand heeft 
moeten bijt en. We blijven zeggen,dat dit team 
eindelijk eens voor promotie had kunnen zor
gen. 

' 
i 
i 
! 

1 maart 1976 
=P�·-C�·�G�,..._���:......,..�C�a���·� s�sai::,. (zsstallen) 
de Hesr t..+ Diependaal 
S imis 1 -0 Meij eri nk 
WestrE1 .. , 0-1 5ewrajsingh S; 
Nieuwenhuis 0�1 v , Tees '\',ling 
Peere.boom 0"1 Börzt · · 

Broekman 0�1 v�d,Vliet 
.. " .... 

H·4t 
Weer is C6 ongèslagen gebleven, Maar in 
de volgende match ontmoeten we hot vrij 
st erk e Nieuw-West, We zijn banieuvid, . · · , . 
In deze kamp krèeg Biependa al dEi tenfise 
cadeau; zijn vlag viel 1'maar de tegenstan
der had dat niet in de gaten: Ook hier 
Vlmlr een sterke staart, �ioijerink le8d 
zijn eerste nederlaag,· 

2 maart 1976 
Caissa 1 Maceaj:ij.J. 
Harish 0-1 Markus 
S ewrajs ingh 1-0 Luza 
van Gijzen D-1 Frank 
v.d. Vos 0-1 Englander 
Roos 1-0 Goldsteen 
de Vos 1-0 Rafalowitsch 
Eijgenbrood jr, 1-0 Fuchs 
Leijen 0-1 Bosch 
Nusink A, t-t Ros neck 
v,St eden 0-1 Nenner 

-4:r:5:r 
Hetz.el fde drama, dat we in het vorig se5.
zoen beleefden,heeft zich herhaald, Toe� 
was h et runner-up Amstelveen 2,nu is het 
Maccabi 1 dat ons de voet dwars z ett e 
op de weg naar de hoofdklasse* We moeten 
daar natuurlijk aan toe voegen,dat we èat 
aan onszelf te danken (wijten) hebben, 

Maccabi heeft ons zelfs na de 1e zitting 
nog de kans gegeven om bij te kom1en,maao. 
het mocht niet zo zijn, 
Waar zit 't 1m in? Zijn we mentaal zo zHak, 
dat we in moeilijke momenten het hoofc'. i .ie-� 
koel kunnen houden? 
Er rijzen allemaal vragen. Waarom moest 
b.v. -v.d . Vo s ,die 5 maal won en 1 maal 
remise speelde nu ju ist in deze wedstrijd 
verliezen? Waarom 1iet Leijen zich naar de 
slachtbenk leiden? Waarom moest nu uit
gerekend Jansen van Galen waterpokken 
krijgen? Elders in dit blad meer! 



11 ma a_E,.t_J_?.1§. 
·VAS/ASC 4 
Nass 

�. ·.cois�� 2 
1_-() Nusink H. 

Stegeman 1�0 
de lG Bio 1-0 
Mar kus t-+ 
Kraal jr. 1-() 
Verkuyl 0-1 
Roscnbcrg D-1 
Verloren v.Th. 1-D 
Sittcrs D-1 
Kraal sr. +-+ 

6-4 

n.o. 
v. 't Riet 
v,Hulst 
Zonjee 
Barend regt 
/.\r.e;nds 
Bart man 
de vJ inkel 
Diepcndaal 

C2 spcslde met 6 invallers,haalde 4 pun
ten, 3t pünt· doOr Co- invallers en + pnt. 
door dL-, rest! 
Teamleider Zonje·e�seint: \r.Je bE;gonnen met. 
2cn 0 door het niet versc�jnen van Snieder 
pe 22 nul was �st gevolg van een incorreGt 
offer door van �t-·Piet.Kort daarop was dra 
3e nul voer Bartman,dia had ''VGrloren va� 
Thcms8t11 (deze VAS-speler draagt dio lanT 
go n2a�). Na geruime tijd de eerstG C-winst 
voor Arcnds in een fraai gespeeld Dame
gambict. In een, flamboyant spektakel,waar 
op een gEgov�n moment alles hi�g en in
stond, had !�artin Nusinks tegenstander net 
dat tGmpo meer,dat beslissend was voor de 
winst (4-1) ,Or:idct teamwinst vrijwel illu
soir gelA'ordc:n was en kampioenschap noch 
dcgrad�Îie-nog een· rol sp2clde,stond van 
Hulst aon Marl<us (Gijs,niet John van Mac
cobi) i=misn toe-,lievar dan afbreken en 
teru� kon; én zonder belang ( 4-i--1 +).Nochtans 
zorado J3rcndreot in aan regelmatige patij 
voo; het twer:;d8.

"'
_YpJ.}-e_ P.un.t. ( 4-!--2t) Diepen

daal kwa1n remise overeen met invaller 
i<recJ. sr. ( 5-3 }Als gE:volg van Gen onnauw
keurigheid in zijn Eird-opcning had Zonjee 
veel t!jd nodig om da stElling in even
wicht t�. houdcn;tocn dat nicer dan gelukt 
was çinci hi�i eve nw El door zijn vlag.(6-3) 
De �inkEl wist in een remise-eihdepel van 
toren + twEe pionnen aan elke kant,een 
nauwclUks waarneembare onzorgvuldigheid 
van z�n tcgcnst�nder actief en doeltreffend 
af t� straffen,dearmee het verlies binnGri 
redd'jke proporties houdend ( 6-4) 

23 maart 1 976. 
Caissa 3 

Cornelissen W. 
Oranje 
Zonjee 
de Winkel 
Lange 
Barend regt 
de Boer 
Neidig 
Lie 
Frensdorf 

Het Probleem 2 
t-t Boèlhouwer 
1-0 ËloÏ ten 
1-0 ï/,Rasteren 
D-1 v,Vliet 
D-1 ïie-rbrugge 
t-t ·v"d.Baan 
1-0 Ru.:iter 
t-t Ru·s 
.1-0 Trubendorffer 
t-t Kelch 

Kop en �taart �aren goed,het middenrif 
was zwak. Lange dacht,dat hij om 9 uur 
klaar moest zijn. Ook de \Vinkel verloor, 
maar die spartelde hevig t8gen. De 30de
ren behaalden 1 of een t punt. We zagen 
goede partijen bij Oranje en Zonjee;die van 
de Boer hebben we helaas niet gezien;hD 
had ta vlug de 1 binnen. Ook Lic gaf 1Un 
tegenstander geen.schijn van kans. Frens
dorf stond vorstelijk,maar zag een eeuwig 
schaak over het hoofd. 
Keurig gedaan mannen! Nu nog ��n \Vçdstrijd. 
30 maart 1976 
Caissa 4 
Knop 

T.O.Z. 2 
- Vissex 
- Fel:iis de Vreeze 

Cornelissen 
Wiebenga 
Reinen 
Uitermark 

H, - de Graaf 

Brune 
Meijer 
Baars 
Zeven 

- Jager 
- v.\1aalen 
- Roos 
- v.Stappershoef 

Zoethout 
- Daniels 
- -Burgers 

1-D 
1-D 
0-1 
1 �o 
1-D 
1-D 
1-D· 
\ \. 

2-2· 
D-1 · 

0-1 

6t-3t 
\rJe hebben er toch wel over in ge_zeten ! · 
Na de riante voorsprong van 3-0 Üliebenga, 

·de Vreeze·en Brune) pakten zich donkere 
wolken boven ons hoofd .samen. TOZ,dat uit 
6 wedstrijden 1 overwinning behaalde,was 
niet zo zwak! Cornelissen gin·g- verliezen, 
Meijer verknalde een gewonnen �telling, 
Baars en Zeven stonden op verlies en Rei
nen stond een stuk achter. Maar zie,we 
kregen enkele cadeautjes. Uitermark kreeg 
een_ toren cadeau, Reinen zette zUn tegen
stander pardoes mat en Knop,die toch ook 
wat geclroAgen stond,·�gn °okJ Caisse 4 �s 
nu kampioen (zie elders in dit nummer) 



C OMPETI TI ESTANDE N 1 Dvcrg! kl� --A· ". ·--·<···· ==============��= . . . .. -· - ·-· . --·--·--· ... " . 
' Maccabi 1 6 5-0-1 ro 1 • 
2; Caissa 1 6 4-1-1 ·9 
3, \o/I meer 3 6 4.,..0-2 é 
4, Victory 1 6 3-!l-� : 6 
5, Abcoude 1 6 2-2-2 6 
6, vJwusp 2 6 1-2-� 4 1 

7. N,\fost 2 6 1-1-4 3 
8, ODI 1 6 1-0-5 2 

Laatste rondo: Maccabi 1 Victory 1 
N,\fost 2 - _;_ C.aissa 1 

2e klasse A, · 

1 • Slo-te·rvaurt 5 4-1-0. 9 
2, DvJV 1 . 5 4-0-1 8 
3, Caissa 3 6 4-0-2 8 
4, DOS 3 5 3-0-2 6 
5, Amstel 2 '6 3-0-3 6 
6, Probloom 2 6 . 2-1-3 5 
7, Ned, Llcyol 1 6 1-0-5 2 
8, TAL 5 5 0-0-5 0 

C 3  h<;) oft goe:;n enkele.kans meer. Slot er-
vnurt stevent recht op het kampioenschap 
af, 

1. Caissa _ 
2, N,\fost._ 
3. Donner_ 

6 
6 
6 

Zestallencomp. 

5-1-0 
4-2-0 
4-2-0 

11 
10 
10 

. :··· r 

r 

4, Amstol:toren 6 4-0.:.2 8 ! 
5, Lamlsmoor ? 2-1-4 5

' l 
6, u.s. 7 2.-1.:.4 5 : 
7, Egdstelling 6 2-0-4 4 
8, D,C,G,. 6 0-2-4 2 
9, Ons Huis 6 0-1-5 1 

Coissa hooft het kampioenschap in eigen \ 
hand, Als dit nummer uitkomt is de beslis- ; 
sonde wedstrijd N,vJest-Caissa gespeeld! 

fl.ver_<ltkl; · B 

1 • u.s. 2 5 4-1-0. 9 . 
2, VAS/ASC 4 5 4-0-1 8 
3, Caissp 2 6 2-2-2 . 6 
4, . N,West 1 5 2-1-2 5 
5, Ta;r.L�sker 1 5 2-1-2 5 
6, P/Cf\v/ 1 5 1-1-� 3 
7; Raadsheer 5 0-0-5 0 (degr) 

In de zo afdeling degradeert' �lin team, 
n.l� De Raadsheer 1 
Laatste ronde: US 2 - VA5/A5C 4 

. ,,- 3e klasse A 

1 • C9issa 4 6 6-0-0 12 kamp. 
2 • TOG 1 5 3-1-1 7 
3, ODI 2 5 3-1-1 7 
4. Amstel 3 5 2-2-1 6 
5, Pegasus 3 5 2-1-2 5 
6, i:solani 2 7 1-..3-3 5 
7, Pion 4 6 0-'2-4 2 
8, TOZ 2 7 1-0-6 2 

Een keurige prestatie van C4, Geen enkel 
verliespunt, Er rest nog �l'!n wedstrijd 
tegen Pegasus 3 in Amstelveen, 

Agendai 

vrijdag 2 april: N,West - C6 
vrijdag 9 april: N,lrlest 2 - c:t 
dinsdag 20 april:· TAL 5 - C3 
dinsdag 20 april: C6 - Amstel'toren 
dinsda'g 27 april: Pegasus 3 - C4. 

einde .bondscomp, · 
. -.-. .,.....-.-. 

_/. 

x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x_._..x 

Agenda voor de clubwedstrijden: 
=;:=:;;::== 

6 
13 
20 
27 

4 
11 
18 

. 25 

1 

april: 
april:. 
april: 
apri_l: 
mei: 
mei·: 
mei: 
rn�i :·. 
juni: 

31 e ronde 
32e ronde 
33e ronde 
34e ronde 
35e ronde 
snelschaakkampioenschap - voorronden 
snelschaakkpmp;i.oenscha'p - . eindronden 
afgebrr;>ke.f) partij.en clubcomp, + doel van de 25j .bestaan-viering 
begin zomer'competiti0 J .. 



9!JQE r',cESTERS 
"!"�":""----------

Atin. een simultaabs6ance in een grote Duitse ètad bevo�d zich onder Boggica tcgsn
standors een dame1die al heel snel in ernstige moeilijkheden geraakte. Dat ging als volg�: 

��!:_��2�������-=--=�:�!:-�=���-� 
1, e4 - c6 2, d4 - d5 3, Pc3 - dxe4 4, Pxe4 Pd7 . 5, Pf3 - Pgf6 6, Pg5 - Lc7 
7. Fxf7 - Kxf7 B, Pg5+ 

Toen de simul taanspel"Br op nis uw voo.r het bord van zijn· tegenstander ve:csch-cEn, vor
zuchttc diG: "Ga ik met de koning naa·r eB, dan verlies ik d'e dame door Pxe6 , tBrwijl u 
na KgB leunt V8rvolgen met Pxe6 an 
"lndi::n u dat VJilt·,draaicn wc het 

Pe6xc7 "•· Van- medelijden .'.vervuld ''El'nt.\-'.Jq_orà�_s_ ?L?_g_gi:;.._: 
bord om!11 w�lk ''nobel11 aanbod de dame gretig aanvu:r�de, 

Er volgde toen: 

BESTUURSLEDEN SCHAKEN 

mGvr� X_ 

B • • • • • • • •  
9, Pxc6 

10, Pxc7 
Tableau! 

Boooli ub mi 
KgB 
DcB 
Lb4 mat! 

P.Broersma 

Op voorstel van de s.v.n.w.v. kwamen van vele veren�gingen twee bcstuurslGden op
draven· ( 19 maa�t) om ·i� Snelschaakl'lledstrijden de capaciteiten van de bë-stuur·�1-ede"n t-e 
testGn. Eigenl�k was het meer t8 doen om een gezellig samenzUn,waar de bestuursleden 
informeel bDuen waren. En gezellig was het. Veel verenigingen schijnen zeer jonge bc
stuursl2dcn t2 heb�en,want er was een flink brok jeugd. [aissa moest het doen met twes 
60.f..ers,voorzittér van Sted2n en uw wedstrijdleider. Di8 hebben wel enige tijd nodig gç;hc2• 
om op stout t� ko�en. Hun resultaten waren: 

1 E ronde: 3 "" par i...lJen max. 6 punten - wij behaalden 2+ punt 
2c ronde: 3 po:rtij8n max. 6 punten - wij beha�lden 2t punt 
3e ronde: 5 partij en max. 10 pnt. - wij behaalden 6+ punt. 

In c'.i2. ronde we·rd om de 4e prijs gespeeld. Nieut'll \rJ8s-t,Caissa en do S..G"P,_. ___ (ja ook 
L3Bn bondstwc:et7Jl gcf ·scte de pr�sconcG - onze vriend MeijeJr en camp. leider v.:'.::strigt) 
-indigd2n gr;!drieën bovL-;naan • .  1\118 6-t punt. Dut Meijsr mij ·de partij afsnoepte v2rgec0-f ik 
:1um nooit (d23r sto j�_in j.c hc_md met 2 stukken meer!) De S.G.A. had t�gon :·.i'.\:.lc;st en 
C-"Jissa ondctling de m8c.Ste punten behaald en ging dus met dE prljs schoot! 

Bestuursmcded�lingcn: 

f\!ieu\rJG lcd Eon: H.C_"F .Scha.de 
,�,R.Lo-A-�jo8 
ld.P.v.d.Plas 
NaB.Nooy 

hart2lij k welkom! 

Bedankt: W.M,da Eeus - gaat in Uithoorn 
schuken - woont daar. 

Aantal leden: BO 

E. 

De Feestkommissia 

doet erg geheimzinnig; er lekt wei� 
ilig uit·t- \\IC hc::bben ook niet do opdr:Jch't 
om het ��n en ander te publiceren, 

't Enige dat we weten is,dat er een tsl�
fonischG schuakwcdstrijd wordt gespeeld 
met dG 5 andere verenigingen in Neder
land, die CAISSA heten, Twee van die vUf 
hebben bericht me8 te wil.len .doc.n. 

Onze verdere" verv.Jachtingcn zijn hoog 
gestemd. 
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CLUBCDMPETITIE 
=:::::=====::::====== 
.st.and per 31/) 

Broersen 
Harish 
Sewrajsingh 
Loîjon 
Jansen van Galen 
van Gijzen 
Roos 
v.d.VOs 

2454 
2424 
2394 
2349 
2315 
2161 
2130 
• • • • 

- ------------ ---------------
11·. da Vos 2031 
1 z'.. Musink A. 2007 
13. van Steden 197B 
14. Dirks 1976 
15. l(appGlhof 1910 
16� Cornelissen w. 1B92 
17. tJusink M. . 1 BB1 
18. van Hulst 1 B74 
19. Zonjoc 1B57 
20.. !<nop 1 B57 
------�--�----------------
21. Oranje 
22, Eijgenbrood sr 
23, de Vreez.e 
24, Lange 
25, de Boer 
26. Diopendaal 
27, do \Jinkel 
2s-. J.\rcnds 
29. Huinen 
30. v • 1 t Riet 

31. 
32, 
33, 

34. 
35, 
36. 
37. 
3B, 
39, 
40. 

l�ar.ondl:-e'dt· � 
L,ici 
c-cr-nei-�L"ssBn .-1-f-.
l,eiuig 
Hogcnboom 
tic'j dink 
Snicder 
Schaacke 
Paardenkooper 
Uitormark 

Laatste berichten: ___________ .... _____ . .  

1 B54 
176B 
1733 
1679 
1672 
1662 + 
1657 
1636 
1602 
1593 

1591 
15-73 
1557 
1472 
1467 
1456 
1454 
1401 + 
1''.3'99 + 
1397 

41. Peters 13B6 + 
42, Sewrajsingh s. 1356 
43, Bruno 1327 
44, Moes 13.00 +· 
4 5. v.Teeseling 1276 
46. Frnnsdorf 1257 
�7. Meijer 1251 
4B, Lenstra 1235 
49, Bartman 1230 
50, Borst 1201 
____ ..... ___________________ _ 

51 • BroerStna 
52. 1,i', d. Vlfot 
53. Baars. 
54. Albe:rts· 
55. Mulder 
56. Nooy 
57. v.Oostveen 
58. v.d.Plas 
59, Zeven 
60, Schade 
61. Hulsthoff Er 
62, Silbernberg 
63, Bloem 
64, Rietveld 
65, c;le Jong 
66. Veenii;ig 
67, Hulsthoff Ed 
6B0 Lo-A-l�joe 
69. Postmus 
70, Smit 
71. de Vries 
72. Samuels 
73• Arnoldi 

1155 
1138 + 
1136 
1127 
1DB7 
1050 

992 

9B3 
9B2 
97B 

9TJ 
960 
94B 
934 
934 
919 
B94 
B93 
BOB 

HD 
745 
733 

496 
=====�================== 

Q!J.ê__com'me·ntaar: 
Op de e.v.clubavond�zylt W-. 
een andere stand op het 

,prikbord vinden,dan hier
naast is afgedrUkt, Op 
2_ i'il'ril w.ordt nog gespee'.d 
door C6 en deze uit·s-lag" is 
vénzelfsp�ekenti niet ver
werkt in dez� stand, \ioor 
de 6 spelers,achter wier 
naam een + staat is bij re-� 
mise of winst· dus een aan, ... 
vulling nodig, 

,Dok de partij Postmus-Schade 
... -.��-. nir:;t verwerkt, omdat er 

geen �itslag' i·s doorgegeven� 
-. -.-. -

In de bobenste regionen is 
een enorme strij� aan de 
gang OM de 1e plaats, De 
1 t.e.m. 5 zijn allen nog· 
'iri de running, Nusink i\, 

nrs 

de Vos,van Steden en Dirks 
liggen.op de loer om binnen 
te dringen, 
In de 2e groep is Zonjee 
binnengedrongen. Oranje is· 
er in de· laatste ronde uit� 
wipt. 
In groep 3 zien we een op
mars- van de Boer, maar het 
gaat niet zo maar.Knop zit 
op de wip op plaat$ no. 20. 
Diepandaal begint· iets af 

te zakken, Hij is uit groep 2 gewipt ; maar "z�l pogingen 
doen om terug te komen, In groep 4 zitten Lie,Hogenboom 
en Neidig te laag. En l.al.o.;, ...,Go S.1"J..gdo:..; 1-1;Rt vergeten. 
Verderop zien we Baars en Bartman hevig ploeteren. n�::.. 
lukt niet erg. Ook Frensdorf draait moeilijk. Verder on
derin een hPvigP strijd om de punten.Iedereen probeert 
da�� �edereen weg te drukken. Spanning genoeg. 
Qpkomst goed. Strijdlust goed,Steiitmi:ng goed, Wat 1állen · 

�we meer. 
Let op de agenda voor de clubw'edgtrijden elders in dit 
nummer. 

�Jé hebben een ruimtetekort in dit .. nummer. We hadden nog graag ingegaan op de wed
strijd Cl-Maecabi;bewaren we tot de volgende keer, 

vJe hebben nog een uitgebreid·e correspondentiepartij van onze vriend Holdorp tegen 
een Duitse tegenstander. We hebb"en • . • • • • • nog veel meer.Sorry,we zijn • •• • •  vol! 

l'" 


