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In cnzs vorigl] editie schreven we: Bondscompetitie , • • •  fihi • i-'i22r v.;8 z-3tsn· er 

flink naast.Wat q.;beurde. Het SGA-bestuur d�cldc ons mcde,dat de hoofdklasse leeg li�p. 
�S 2n Memo 3 pro�ovesrden n�ar de KNSB. VA5/ASC 3 en do Pion 1 degradeerden; er hlsv;n °dus 

4 t�nms ovar. Maar ��accabi 1 En US 2 promoveerdsn 8n er waren er w�c� zes. Î3 �cinig vc�r 
c..-011 norr;;;· lc compctitie"aldus genoemd bestuur. Om de 2 opGn plaatsen mogen knokk��n: d:::: J:_

d� gradr crdon VAS/ASC 3 on de Pion 1 en de nrs 2 van de overgangsklasse CaissG 1 2� 
V�S/�SC 4. Cr i<wan1 dus een staartj8 nan de bondscompetitie. O� drie �oe11sdagavondcn,t.�'. 
'!S' En 2� nei c�n 2 juni moet [aisss. 1 in do sporthol-oos.t in het krijt. Cp lH::t r:iurncnt,\·Jc;�,:clJ�-i 
t-.,•::: dc2Q rcqols tikk2n h�eft C3issa 1 tvJs3 v.:cdstrijden gespeeld; Êoidc -·\'l!erdcn gevvonn2:1 met. 

�-3 {tegen de Pion i en VAS/ASC 4). Het eindrssultent leest u eiders-in �it nLimmar. 

Ons 25-jarig jubilaum werd ingezet met GQn telefonische schnokr:iatch tegen CeiE.ss 
uit Hor·rn �n �aiss3 uit HecswiJk-Linthcr o�_·; dinsdag 25 mei. Enorm geslaügd! 

Nog st�cds weten w2 niet �efiniti�t wiG ·�r clubkampioGn geworden is, En�cle ·�f�e
brokcn pcrtJcn zUn daar dcb2t aan. Brocrson heeft de meeste l<�ns. 

De �:oncrcompetitic is va� start gsgaan. Gobruik die om in vorm te blijvan.D2.tU� 
vli�gt en w� stacn str�ks weer voor �� nisuwo competitie. 

:;�Jt club-snelschaakkampio�_nschap is int�sr�Gn ock ve::-spcelC. Drocrsen 1t1c:rd ont
trDond en Lcijen is de 11iLouv.r2 kampiol�nJ Gefolicitci:;rdJ 

�!s 11crinn�ron sr nog eens aan,d�t er in de m�1and juli wegens vaksnti� ni2t gc
schankt ��crdt. �e spclBn dus n�. de maand juni wccr op 3 augustus. 

Op zaterdag 29 mei speelt een Caissn-tcam snelschaak in·RevEiwijk. C2issa wes k3m

piocn ov�.rGangsklasse SGA - snelschoal< en zal zich W30r moeten maken. Bro2rsen,Leijen1 
i(::·ppB1!iof 1:0n van Gij zen moeten dat var-kentjG vvassen 1 

zatsrcteg 5- juni onze feestavond - Caissa 25 j�ar oud! 

P,S. Laatste niauws pa9. 



Extra r;oomotiecompetitie - hoofdklasse SGA 
====�==��==�============================== 

Er 1;ordt gespeeld om 2 plaatsen in de hoofd-
:(lasso door: Caissa 1 

de Pion 1 
Vl;S/ASC 3 
Vt\S/f,SC 4 

• 1..9_ mei� JJ }.6, 
fEJ.&s�E,,...1... 
Sewrajsingh 
Harish 
v.d.Vos 
Leijen 
Jansen van Galen 
EiJgenbrood 
Nusink 
vun Gjjzen 
Roos 
de Vos 

26 mei 1976 
f2j-ssn 1 
Se•iraj sin9h 
v.� d. Vos 
Lsijen 
J3nsen van Galen 
F.ijgenbrood 
llusink 

de PioJLl 
1-0 van Kleef 
�--+ Bqauw 
1-0 Chal.fen 
1-D Struijl3art 
0-1 Roosendaal J 
1-0 Brugman 
1-0 FI ooseridaal E 
t-t· Bessem 
1-0 Posthumus 
0-1 Perridon ... ___ _ 

·7_3 

VAS/ASC 4 
1-0 Nass · 

1-0 Carol 
D-1 �brkus 
1 1 
2-Z de la Bie 
1-0 Stegeman 
1-0 n.o. 

va.r·1 Gjj zen t-t VfJrloren van 
noos � 

de Vos 
v,Steêien 

,?_.J.yni 1976 
Caissa 1 
S e•,,1rûj singh 
v.d.Vos 
L8ijon 
Ja.ns.;n van 
Eijgonbro:id 
Nusink 
vsn Gij zen 
Roo s 

do Vos 
v.Steden 

eindstançL:., 
Ca:i_ssa 1 
de Pion 1 
VAS/ASC 3 
V1\S/ASC 4 

Galen 

1-0 n.o. 
1-0 v.Dusschoten 
D-1 Lindenhovius 

7-3 

VASL!\SC 3 
? Leeners 

D-1 Me.ij or j:C. 
t-t Smolik 
1 1 

�;r-2 Kwee 
1-0 H!lhlon 
1-D Vogel 
1-0 Poelt�\j n 
D-1 !loot 
.L 1 ··-2.-2 v. Tu\jl 
1-P de Bel 

___ ... . ___ 
5�·-3-t 

gesp. 3 gew. 3 gel. 0 
3 2 0 
3 1 0 
3 0 0 

Themaat 

verli) 6p 
1 4p 
2 2p 
3 Op 

Eindstanden bondscompetitie ---------------------------

���:g��g=��::::_�: 
1 • US 2 
2. VAS/ASC 4 
3. Nw. West 1 
4. Tarr.Lasker 
s •. .Caissa i . 
6. P.c.w. 1 
7. .:Raadsheer 

3e klasse A: ------------
1, Caissa 4 
2. TDG 1 
3. ODI 2 
40• Amstel 3 
5. Pegasus 3 
6. Iso.lani 2 
7e· ··T �D�Z� ·2 
8, de Pion 4 

6 .4•2-0 
6 .4-1-1 
6 a"1,..2 
6 3-1-2 
6 2-2-2 
6 1-1-4 
6 D-D-6 

7 7-0-0 
7 5-1-1 
7 4-1-2 
7 3-2-2-
7 2-1.:..,i 
7 1-3-3 
7 1 .:.0-6 
7 0-2-5 

10 Kamp, 
9. 
1 
7 
6 
3 
0 Degr. 

14 Kamp, 
11 

9 
8 
5 
5 
2 
2 

Do eindstnndÈn,wan de afdalingen waarin 
vorige C 1 ,C3 en C6 speelden,stonden in het 

nummer. 
Dus: C1 werd .Ze 

C2 werd 5e 
C3 werd 4e 
C4 werd 1e 
C6 werd 3e 

. 

\rle dachten, dat we een redelijk seizoen ach
ter do rug hadden. Tegenvallers waren C1 en 
C3,die we als kampioen gotipt hadden� Nu 
krijgt c'1 in de extra-promotieoompotitio 'n 
nieuwe kans. 

-x-x-x-x-x-x-x-

Agenda: 
8 juni: zornorcompetitio 

15 juni: " 
22 juni: " 
29 juni: . " 

juli: vakantie 

3 aug: zomercompetitie 
10 aug: " 
17 aug·; , 1 
24 aug; , , 

�l_:�g: ___ i:::��:g:��:��g 
start wintorcompotitie 7 ·sept: 

----------------- --... A-------·---



, 

Corrsspondc�tioschaak 
--�----"·-------- -----

(�nz� vri2nd Holdorp is middels Caissc lid var1 de KNSB om zo m8o te kunnen doen aor1 

het co�rcspondcntieschao!c. Hij he�ft _hDt da�rin ver gebracht,speelt 11internationaal11• 
In Sch2ol:sch�keri.ngGr1 na. 99 van januari 176 wordt een door hem tsgen �lorbers uit de 

�uitso �ond�r�p. cpgonom�n. De redacteur zegt: Geen grote VErrassendo dingGn,er wordt 
�Jll\·:s;-; �"1�?1:,r cyt-:=:r en V.Jt�t. r t-.rat met s·tukkcn gestoeid, er \\lorçlt ofgoruilc� en rnt.=t l3Bn borà 
Z\'J,�.ar rnf.tB��aul ','J'orCt (�211 irici::ns de strijdbijl bbgraven. Do Echte str:jd in zo 1 n corr. 
p2rt�f Epoult zich ·1f in de an3lyse� 
\vit : 

• ,� ."Eb..<?.r."..JJ'J.t'Jl..l_l!!..�.'?1--d_ci:r.e. 
1 .  d4 - d5 2. c4 - c6 3. Pf3 - Pf6 4. Pc3 - e6 5. e3 - Pbd7 6. Ld3 - dxc4 
r·M:::--::::-cG1����-�it-�;�·s3�:;;;;;d3;-;ï-Që�;;;�;;1d�S�d;�p;;;;trr_-ü_hï;;�;:;;:;:3öt�iii�ik) __ _ 
7. Lc4 - b5 e. Ld3 - b4 S. Pee (volgens d3 theorieboeken van Euwe en Pnchman d� bns� 
tö .... V:-;"��tZSttiii9î··:.-p;;;4---fö:-CXoi:� - Lb7 11. Dalf (volgens PGchmun het beste,maa:!:' 
mod:crnm: is 0-0 )-:-iiG6--f2;-FCï2_T_:-fë8--T'ï:-p;;4 - Da6 14, Dxa6 - Lx26 15,Ld3 

-
Lo7 

16. 1\:it+ - LxacJ 11�-cx;r;-:-rë1-rrn-vë�g;liJkI�g-;;�t-d�-p:;:;;tJ-cë;:;gy;:r:Ff;;;;-r;�;:rt-;rt�n� 
ë;;:-;z��p�-g�W��Î;��:T�-îB:-Ld2-?! ( t�. cv,-;rvJegen was 18. b3 met de opstelliïlg Lb2 E;n Tc1 
:..r.:Lssc:j_,;n \·J:,s dit \<03ns�D1�;;�-VOC;; \'-'it? ) - 0-0 19. Tc1 - TbB 20. 0-0 -c5 21. dxc5 -

�::::.�--��:.-�::.:_:_�:�--��=--����-=-�:��--�:�=!���==������:------------------------------

De ::innJ'-ysc in het blad was veel u�.tgcbrcider dan we hier kunnen opncrnGn. Bij ::1.c 

Ge z�;t v,-_:,"J zv"::rt , bij dE 9e zet vuq wit, bij de 11 n zet van wit en do 15�- zc·'c ven Zl·J·art 
wcr0cn l3ngn 2nalysus gGgeven. Ons ·antbrEekt de ruimte om dat alles ov�r te nemer1. 

Wc wens2n Hcldorp veel succes bij zUn part�en! 

Rovende schakers 

[011 sch:Jker rooft wr.:;l eens een stuk van zjjn tegenstander,die d21n zo vriendelijk iE 
��;1 s·��k in t� l3t8n sta�n. M3ar wa� tG denken van schakende rovers,dis uit de ten� 

op hut i•'luseuffiplein aan m[:ltcriaal zo'n slordige f 1500.- mL'8nnamcn. Een \·./2tcrgr2afs
m2erWé1Drnei-ner vertelt in zijn clubblud,dat alles op rolletjes liep;sor:1s YJ:::l een tikje 
ro�molig,�cai dan gezellig rommElig. HU wist toen nog niété van de schade,die deze 
ro;.-;0.1Bl:°�ç;;:-� zeak brccht. 

Snelschaekk�m�iocnschap 
---------------------

-
--

Op 11 mei meldden zich 45 leden om �eel te nemRn aan de voorronclen· van het club
sn2lsch::15kknr..pioc:nschap. Er WG.rGn 6 pculss nodig om ze onder te brengen. Na de voor
�ond�n war� 2Bn rangorde opgem�ekt,waoruit blBsk dot Harish de beste resultaten had 

b��roikt.Op 1.5 msi vJerden dt.0 eLrstc 1 2  in twee pcul8s van ze.s ingedecld,ds 1t1innaars v2n 
dszc: poules zouden i11 uen tweek2mp twee psrtUen spelen om het clubsr1elschaakkompioenschc 

In finnlopoulc A werd Broersan winnc2r, in B LeUGn. ZU speEldEn Je tweekamp en beide 
p3rtijr:.'!n \r-Jcrden gt:vionnen door Le!jen. Hij is de nieuwe clubkLJmpioen. G.8felicitecrd,Jan ! 
Fin�lepoule C: winnaar Il�rcndrogt 

' ' D: winnaar PnardGnkooper 
' ' E: \-Jini-:c_·.ar 1'Joidig 
" F' \'-'innciar Schudi:; 

" G: Moes 

���!��::�=���:���g:�: 
f\p 8n ,l\nnelies Knop werden op 3 mt::i verrijkt met een dochter Maaike. 
Cqissa felic i-tccrt de blijde ouders ViJr. harte! 

De ponningmeester deelt mede,dat er ovor de; vakantiemaand juli w�l ccnt.ribu-'ciEJ 
betaald moet wordon. Gebruik giro C 2882 t.n.v. Coissa. 



P�RSOOf�LI!KE RCSULTATE�J in de bondswedstr. 
=========�======= 

Cuisc::i 1 

Ge. Vos 
Jc:ns8n Vim Galen 
v.d.Vos 

. [ljg�nbroöd jr. 
:··�us5.nk ,°\. 

i .a.rish 
RGDG 

�)st·1rojsiligh · 

v.G:jz.on 

Lo�j on 

i>lusink :"'··�. 

van Stecl�1n 

v"HulSt 

1Jirks · 

Caissa 2 

L[-:ij en 
vc11 ;.)ulst 

!�uGink M. 

Harish 
v.5tcdL�n 

B.'=l:ctr;ian 

Sniode:c 

v.1·G Riet 
i\ronds 
Zonj eo 
de \'linkel 
Cr�nj o 

L2nge 
Bcirendregt 

r� 9;;nelissen ��. 

Dicpond:rnl 
Dirks 
Ho9c·1nboom 
Liu 

Lio 
Zonjce 
Fr l::nsdorf 
Barond:rngt 
Hogonboom 
Orcnjo 
La ngo 

Co:cnslissen VJ 
de \!inkcl 
Knop 
de Boor 
Cornulissen H 
Uitorm::irk 
5oVJrüjsingh 5 

6 
5 
6 
6 
7 
5 
6 
7 
7 
5 
3 
3 
2 

.2 

5 
4 
6 
4 
4 
6 
6 
6 
3 
2. 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 

6 
7 
5 
5 
6 
7 
7 
7 
7 
2 
1 
1 
1 
1 

4-2-0 
4-0-1 
4-1-1 
4-1-1 
4-1-2 
3-0-2 • 

3-1-2 
2-3-2 
2-3-2 
2-1-2 
2-1-0 
2-0-1 
1-1-0 
1-0-1 

3-2-0 
2-1-1 
2-3-1 
1-2-1 
1-1-2 
2-0-4 
2-0-4 
2-1 '-3 
2-1-0 
0-0-2 
1-0-1 
1-0-1 
0-0-2 
1-0-1 
0-0-2 
0-1-0 
0-0-1 
1-0-0 
1-0-0 

833 
80% 
75% 
75îh 
64)� 
6Dr,::; 
58% 
50�·{ 
50% 
50% 

70% 
63% 
58% 
50% 
433 
31)% 
34% 
43% 

5-0-1 83')6 
5-0-2 72% 
3-1-1 70% 
2-2-1 60% 
3-1-2 59% 
3-0-4 43% 
2-2-3 43% 
0-5-2 36t[o 
2-1-4 36% 
2-0-0 
1-0-0 
D-D-1 
0-1-0 
1-0-0 

Caissa 4 

Brune 
Reinen 
de Vreeze, 
\'/iebenga · 
UiÎ:ei'inark 
Bas:rs · 

.Cornelissen, H 
Zeven 
Knop 
Meijer-
Moes 
Lénstra 
Paar�erikooP�� : 

Caissa 6-tal 
_______ .,. ___ _ 

Diependaal 
Mejjerink 
v.d.Vliet 
Rietveld 
Schaacke 
Peters 
Borst 
v. Teeseling 
de Boer 
Hulsthoff. Er 
Lcnstra 
Paardenkooper 
Moes 
F1rends 
Smit 
A lberts 
Gesink 
de Jong 
Veening 
Sewrajsingh 5 
Mulder 

5 
7 
7 
6 
7 
7 
7 
7 

.. 3 
·7 
1 
1 
1 

10 
7 
5 
4 
4 
4 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
2 

4-1...;0 
5-2-0 
5-2-0 

· 5-D-1 
4-1.o2 
4-0-3 
3-2-2 . 

·3-2-2 
1-5-1 
2-1...4 
1-0-0 
u-0-1 
.0'-1-Cl 

5-a-2 
4-2-1 
2-1-2 
2-1-1 
3-1-0 
2-1-1 
3-0-0 
3-0-0 
2-0-0 
2-0-0 
2-0-0 
1-0-1 
1-0-1' 

2- 2-0-0 
2 1-D-1 
1 0-0-1 
1 o;.0.-1 
1 0-0-1 
1 1-0-0 
1 1-0-0 
1 0-0-1 

90% 
86% 
86% 
83% 
64% 
57% 
57% 
57% 
50% 
36% 

65'}; 
723 
50% 
63% 
BB% 
637� 

Caissa gebruikte 4 invallers (10x) 
Caissa 2 1 1 9 , , ( 19x) 
Caissa 3 1 1 5 " ( 6x) 
Caissa 4 11 3 " ( 3x) 
Ceissa 6 gGbruikten i,.vG om vclsn k8nnis 

te 12ten makön met bondssch,g3k 

gironummer Caissa : c 2882 

---------------



------------------�--------

Zwterdsg 29 mei - Bever\o1ijk - Sporthal - Jan �eijeri,l:Jalter KappÊ?.l_hdf ,Jan vcin Gij zen en 
�isns Broersen aanwezig - plan: kampioen te worden! 
!c·i-�c.1r •• • •  wat ge5chicdde?· De ze·wedst'r.i.Jd tegen MSC verliez·en we! Nota bene een club,dic: 
vcrig j�ar in de middenmoot eindîgde. Anngeslagen door dit verlies,verliezeh we ook nor2 
3e w2cistr.ijd. \-.Je zijn kGnsloos vo�r de 1e plaats,omdat MSC alles blijft winnen. 

Persoonlijke scores: Walter Kappelhof 7t uit 14 54% 
Jan Leijen 7 uit 14 ; 50% 
Hans Bi-oersen 1 D·}: uit 14 = 75iy� 

. Jan· van Gijzen 13 uit 14 = 93�b ! ! ! 
De;or cii.t resultaEJt heeft J3n van Gijzen. een persoonlijke prijs ver\rJorven. 
De c�indstand in cinze groep was: 1. MSC (den Helder) 26 m.p. 41-} b.-p. 

2. Co.?.-ssa 21 ,, 36 ,, 
3, Leiderdorp 21 , , 37t , , 

4. de Pion 21 , , 36 
enz. 

" 

1(ampiosn van Nsderl3nd werd Volmnc/RottGrdam met 27 mstchpuntsn. Hierin spgelde B6hrn 
nan het 1e bord/ 

ScorLl overzicht: 

����:--------��!:!:���-=---���=�--�::�:::::.�--�!.��==�----!�!!. ___ �!�! 
De .�mstel 0 j_ 2t-1t 2 2 
;·.1sc 0 0 t 1t-2t 0 
c:c Pion 0 0 0 1-3 0 
Strgnciloper 1 0 1 3-1 2 
/'tssen 1 1 1 0 3-1 2 
Joe.do \·J eij ze 1 1 1 1 4-0 2 
DOS 0 0 1 2-2 1 
\"loerden 0 1 1 1 3-1 2 
Unicum j_ 1 1 1 3t-t 2 2 
Harmelen 0 1 0 1 2-2 1 
\-Jc3nink 2 1 1 1 1 4-0 2 
SHGP 1 1 1 1 4-0 2 
LGiderdorp 0 t 1 2t-1t 2 
C,:istxicum 2 0 0 1 1 2-2 1 

1t 7 1.Dt 13 38 21 
--------------� ---------- ----------------------

TELEFONISCHE srn.�Al<WEDSTRUD 
---------------------------

de 

Als onde�d&el van de fe2stviering - ons 25-jarig bestaan - speelde9 we op 25 mei 
sen talefo�ische schaakwedstrijd tegen Caissa uit Hoorn en Caissa uit HeeswUk/Dinthcr. 
Er waren nog drie Caissa's aE�ngeschrcven,m3sr die lieten taal noch teken horen. �1c 

speelden twee partijen tegen Hoorn t--;n t\>Jee tegGn Heesw./d. Vier partijen,woaruit we 
1f punt haalden. Velen zal het vergaan zijn als uw redacteur: in den beginne keken we 

Er wat gereserveerd tegcnaan,maar na een half uur was icderGen laniend enthousiast. 
Onze vier spelers,gesecundçerd door con groepje lGden,kregen hEt zwGur te verduren. 
Up grote borden (demonstratieborden) kon men de partijen volgen. Roos had die even 
gels�nd ven het ''Hoogovensch3aktoernooi1'. De telefoonverbinding was prima;gcen 6nke
l�� to-Coring ! Leuk bEdacht door de feestkommissie. De gespeelde partijen komen in 1t 
volgen:: num�Gr. 

Het \'fest-Friesê d3gblad ÇJCf commentaar. Dat luidt: 

· elc idee van de A1damse schaakclub Caissa om tor gBlegenheid van 

haar 25-jarig best�an met andere clubs van die naam e spe en z 



• 

st2ntie erg leuk uit.Bij nader inzien bleken er echter nog enige· onvolkomenheden aan te 
kleven, speciaal met betrekking tot het punt,waarop de pa·,_:tij in een beslisss11èi" stacliiiuni' 
is acl<omen. Dat was mogelijk voor 3 van de 5 ·�angeschreven clubs (Caissa' s) reden om 

.niut aan hot expiriment deel te nemen en het verloop van de wedstrijd in do praktijk met 
do 2 overgebleven clubs lijkt erop te wijzen, dat zij daarin gelijk hadden. 

'Jnnwoge hut feit, dat de /\ 1 damse clubx op ·el,k moment de door hun leden gevonden zet 
kon<lon Uoorgeven, doch da buitenclubs. daarmee vaak op elkaar moest an wachten, kreeg men 
nl gouw tijdverschillen op de klok,omdat deze op verschillende momenten werden inge
drukt. Men hoeft in ds loop van de avond deze verschillen enigszins te nivelleren,doch 
op hot beslissende moment deed A1dam eon beroep op het foit,dat een Hoornse ki"k vl2g 
gev:bllen was,terwijl de Hoornse klok nog 6 minuten te gaan aanwees. Al r;1ct al dus niet 
zu 'n gsslaa_gd expirifî!ent. 

Î\EJn hot begin moest trouwens toch hst ��n on ander worden ge!l.mproviseerd,omdat 

1\mstnrdam va.nwege hGt Wegvallen van andere clubs voorstelde om 2 partijsn te spelen. 
Gelukkig vond Hoorn Haljer bereid om acn het bord. naast Nico Hauwert plaats te nsmen • 

.'�an het eind van de 5Vond stond Nico weliswaar de kt.-.Jaliteit achter,mnar had een vrij
pion op de a-ljjn , H.aijer had _ op dit moment een stuk gewonnen. 

Om een foestelijk knrakter van het evenement geen geweld aan te doen kwam w.l. Var 
d[-jr Hoff met Ams terdam overeen om de partij van Nico gewonnen te geven un_ de partij vat. 
Hnjjcr als �\linst te boeken. Overigens sta_at w8l vast,dat als mon op deze -wijze een seri
euzG partij s�haak 'wil spelen ei nog heel wat aan de �reglementen gesleuteld zal moeten 
worden." 

Tot zover do schaakcorrespondsnt van het West-Friose dagblad. Een wsinig 
vsrheffsnd artiksl. 1t Is ��n en al narigheid wat de klok slaat, De auteur 
heeft twee rsgsls vergeten onder zijn artikel/: 1. Het spijt cns voor onze 
lcden,dat we hebben rnsegedaan; 2, cijfer voor Amsterdam een 3 ! 
De grootste mop in het artikel staat in het begin: Omdat er enigs onvol
komenhed�Rr��eciaal met bstrekking tot het punt,waarop de partij in een be
slissend stadium is gekomen,was - mogelijk (ja,de correspondent is voorich
tig ) - reden voor Caissa/Nunspeet , Caissa/lrlageningen en Caissa/Geertruidenb< 
:i:i<:!ili:Rxam niet deel te nemen aan het expiriment. Dan moet je ""ten,dat g,;cn 
van die ·élubs het reglement kend8,dat twee helemaal niet gersagserd hGbben 
en dat Cäissa/\fageningen ,dat uit studenten bestaat,z\jn zomerrustperiode 
�l wns·lngegaan,geen clubavonden meer hield en geen mensen boschikbnar hflcl. 
5orry,C�î�sa/Hoorn, voor de nare avond.Onze excuses! \-lij hebben in ioder 
gëvaT GEEN hare avond gehadl 

-x-x-x-x-x-x-

LAATSTE NIEUWS 

Woensdagnacht om 12,01 slsepts voo itter van Steden het benodigde punt bin
nen, Dat we latsr zelfs de hele wedstrijd wonnen was vsrs 2. We hebbsn respect voor de 
strijdlust van de mannen van Caissa 1. Twee van ge 3 tegsnstanders waren teams van for
maat. In die nacht werd om 12.35 vastgesteld,dat met Caissa 1 de Pion 1 hoofdklasser 
blijft. De VA55EN 3 en 4 zullen het in de oVergangsklasss opnisuw moetsn doen. 

Deze laatste avond werd enorm spannend. Caissa had aan 4 bordpunten genoeg om 
te promoveren. Ds prognose was,dat er 3 teams gelijk zouden eindigen en dan zouden de 
bordpuntsn beslissen. Vandaar die 4 bordpunten. Caissa vond het'niet genoeg sn won de 
.iedstrijd zelfs. 

EEN MOOIER JUBILEUMCADEAU WAS NIET TE BEDENKEN ! BEDANKT, CAI55A 1, 


