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Dit nummer is langer uitgebleven,dan we berekend hadden. Het �ing �amelijk om dG 
vraag: Kunnen we een k�mpioenschap van'on� 1e toom vermelden? Tot op dit moment zJn 
we in hot öngewisse. Op 29 maart w�ten we een iasje meer. Verder hieroV8r op pagina � 

Toch zijn er dit seizoen nie't" zonder kampioen. C6 speelde zes maal e11. 1rfon:'zos y,-,q::i.l 
en dat botekende het kampioensc�ap. Een leuk succes voor het Daken�concorn,woorb� wu· 
natuurlijk de niet-Dekens insloiten ! GefeliciteordJ · C2 is veilig, C3 is veilig,mG::ir 
voor C4 vrez·en we, no oen afgrijselijke avond op 22 maart het ergste! /\fwachtGn maar! 
C5 moot nog 2 lrJGdst:rijdc:rn spelen op 29 maart en 19 8pril. Er kan voor es· r1og non kDm-" 
pioenschap inzittenJ 

Spornning allerwegen! Toch ma�r rustig blijven! 
·Er ctonn voel oktiviteiten op hot program. Zaterdag 26 maart knokt oen 5-tal moe 

in do 5-tallon-snclschuak•vodstrijdEm van de SGA.Speolterrein: spDrthal-ocist ! Op 30 mrt 
doon t'llo mee wan snelsch.i:iakwedstrijden voor bestuur·sleden.(tweetallen). Vun Steden o .. n . · 
Broersen vortogenwoordigen hDt 'bestuur.Speelplaats: DlrJV kantine op sportpark Elzon- · 

hagen (noord) . Aanvang half B. 
kJe mogen ons cup-toom Öok niet vergoten, dat doorgedrongen is tot dG dcmi:i,-finale:. 

Op 29 moort togen TAL (uit). pe finale goot dan tussen de winnaar van 29· mrt. en de· 
winnaar van da andere d�mi�fihale Merno-Veco. · ·  

Onzo archivaris luvert in dit nummer een tweede pagina vol ni�uws-�on vroogor. 
Ook wij doGn11aan nostalgie� Toch louk ! 

· Ons ladcntEJl blijft zo om de BO cirkelen. 
Op 26 april en 3 mei verspoien wo het club-snelschaakkampi�enscho�. We doen dan 

weer uen FIEinslag op de clubkas,want go1r1oontG-gotrouw zijn er .wéor tiontallen prijzen 
.to. winnen,ook voor de mindere goden! 

·· 

. �i/ie er clubkampioen gaat worden is nog een open vraag • .  Roos hor:Jft · do baste papi.uron, 
rnoqr hD is �r nog niet. Ook Nusink /\. en Broursen dingen nog rneo! 

·Lozon rnoar! E. 
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� T februari 1977 ---------------
Slotervaart 2 - Caissa 4 
-------- ------ --- --- --- -

F onteijn 1-D n.o. 
Alebregse 0-1 Reinen 
Warmer 0-1 Meijerink 
Paques 1-0 Paardenkooper 
Overeem 0-1 Ui tsrwij k 
Puppe 1-D Neidig 
Dassen 0-1 Cornelis sen H 
H Gijm 1-0 Uitermark 
v.Walst:ijn 0-1 5ilbernberg 
Groenev-mud 1-D de Vries R 

De 5e overwinning in successie. Nog ��n 
wedstrijd winnen of golijk spolGn is genciLg 
voor het kampioenschap.Een louk succesj�, 
waarmee bewezen is,dat oen"familieconcern" 
(ons Dekenconcern) ook nog goede dingen kan 
doen. We stellen ons voor om op 15 maart 
oen GXtra-trein %l!lX�fäl!!:%�)1.%.�M voor alle sup
porters te laten rijden naar Landsmeer, waar 
de laatste wedstrijd gespeeld moot wordun. 

15 februari 1977 
De Pion 1 
van Kleef 
Baauw 
Roosendaal sr. 

:: 5truijlaart E 

Caissa 
1-D Roos 
1 1 2""2 Broers en· 

Nusink A. 
van Dijk 

"'· 

5-5 
] Brugman 

Peters kon door onvoorziene omstandigheden �Ruh� 

D-1 
1-0 
D-1 
D-1 

Jansen van Galen 
L'eij'en 

niet verschijnen. Er werd geen enkele remise �RoosGndaal jr. 
bereikt. Noidig en Paardenkooper waren niet )Struijlaart J. 
in topvorm. Bij het afbreken was de stand 5-�Beesem 

1 1 2-Z 
D-1 
1 1 2-Z 

v.d. Vos 
Harish 
Di:rks 

in ons nadeel,maar Cornelissen H trok de ]Muiser 0-1 mw. Jansen 
zaak recht en maakte er 5-5 van. � 

8 februari 1977 
fil_O� 1 - CAI55A .'i 
Gildemeester 
Mansheijm 
Koop 
Blcsi;1g 
Geevors 
R uijter$childt 
Rij kor 
Kroes 

Breemer 
v. Dijk 

t-t 
1-D 
1-0 
1-D 
t-t 
t-t 
1-D 
1.,.0 
D-1 
1-D 

1t-2t 

de Winkel 
Frensdorf. 
Oranje 
v.Tseseling 
Lange 
Diependaal 
Arends 
Paardenkoopèr 
Barendregt 
Alberts 

Veco heoft sterke kapborden. Uit de bor
den 1 t/m 5 haalden we 1 punt. Ook onze 
staart kwispeld� niet zoals we dat gewend 
zijn. Al met al e�n duidelijke nederlaag. 
Caissa moest helaas weer met 4 invallers 
spelen. 

15 fobr��ri 1977 
Ca.:J.ss.�.....::..�-lli (zestallen) 
Dekeo W 1-D Zoethout 
Deken P D-1 Vink 
Uiterwijk 1-D Stappershoef 
de Vries 
Nooy 
mw. Starreveld 

1-D 
1-0 
1-D 

5-1 

Jager 
Wsssels 
Daniëls 

..... 

Jt-6t 

j Een keuri·ge ove;i:-1.n.tinning van ons eerste, al
j loon. Roos en van Dijk gingon mot lege han-
\ don naai· huis.We stelden daar 5 overwinnin
� gen en 3 remises teg.�novt:)r_,1_,_0ok m.w.c{ansBn, 

.[die voor het eerst in C1 meespeelde behaal
: de een vol punt.V.d.Vos �eeft na enkele 

nullen,weer voor een t punt gezorgd. Ons 
rest nog 66n wedstrijd,tegen Amstelveen 2. 

17 februari 1977 
Victory 1 
Nieland 
Wobor 
de Veij jr. 
Gerristen 
Visser 
\rJijchgol 
de Veij sr. 
Boekens 
v. IJ.lieringen 
Jonkman 

1 1 2-Z 
1 1 2-Z 
1-D 
1-D 
D-1 
t-t 
t-t 
D-1 
1-0 
t-t 

--"--:i:. 52-4 2 

Caisi?Ê. .. ?,: 
Nusink M. 
van Hulst 
de Leeuws 
I1'!gaacia 
Kappelhof 

Baars 
van Steden 
Knop 
de Vreeze 
do Winkel. 

T�ch een goede'prestatie van C2 tegen kop
loper Victory. En dan te weton,dat we 5-5 
hadden kunnen behalen,als de Vreeze geweten 
had,dat drie maal de zelfde stand op het 
bord reden kan zijn om remise op te eisen. 
Hij wist dat niet,speelde door en verloor. 
Hadden we dat ene competitiepunt gepakt,dan 
was C� veili@ geweest.Nu moeten we afwachten 
wat A'veen 2 in de laatste wedstrijd gaat 
doen. 



() 

22 februari 1977 
� .......... _V;_ ... __ �-� 

Coissa 5 - Abcoude 2 �.--.......... .... .&.:J-,.1>..�lt.:.:.,,_ - . . .• " . 

Bartman D-1 van 5etten 
v.Te6seling D-1 de Jqng· : 
Luijken D-1 de Koning 
Frensdorf D-1 Blornbetg 
Hulsthoff D-1 v.Loon 
v.d.Vliet' t-t Dinkgrt?Ve, 
Zeven 1-D Riomersma . 
Schade 1-D Bruil 
Alberts 1�0 Smit 
Borst 1-D Eijsten 

4t-5t 
Do eersto nederlaag van C5�Jammer. Bartman 
aan het oorste bord moest hot opnemen te
gen van Setten,eens sp§ler van VVGA 1 in 
do KNSB�competitie. Wat voor spelers moet 
Abcoude 1 dan wel hebben? Baars mocht niet 
meespelon1wan·I: hij was buiten wç:iten van de 
w.l. om gecharterd om in C2 meo te spelen 
op 17 febr. ,waar hij .als gast h1am kijken 1 
C5 heef� riu evenve�l 0erliespunten als 
Het Probloem 3. Dat ·wordt nog een harde 
strijd! Knokken, mannen! 

22 fobru.�.�J. ·1977 
Caissa. - .Donner (3e ronde cu�) 
fuoers�·;--

· t-t . . 

Stolk 
. 

Roos 1-0 v.Bakel 
Nusink A. 1-0 Post 
Harish 1-0. Beekvelt 

Eon grote overwinning�die toch moeizaam 
verkrogon VJerd. Rqos \'llon mak�elijk,maar de 
ande�o drio spelers moesten tot op de bo
dem van hun kunn.13n ·gaan. 
Caissa zit nu bij de laatste vier! 

l_ma_a_rt J_2]7 
Amrqba 1 Caissa 4 
Slinter 1-0 Peters 
��ernars 1-0 Reinen 
l<ramer 1-0 Snieder 
Plijnaar 1-0 Paarde.nkooper 
Oostmeijsr 0-1 Moes 
de Leth t-t Neidig 
Bennin k 071 Cornelissen H 
Hsncke:cath 1-0 ·· Ui tGrm

.
ark 

Müller 0-1 Meijer 
Floor 1-0 Nooy 

. •' '. 

De st:djd togG11 koplopore AMROBA 1 is hele-:
maal gcon d�bacle geworden. Er.was wser 

vechtlust in C4 gevaren, Do kapborden mc�o
ten zwichten voor hst geweld. Mobs,Corne
lissen H en Moijsr boekten oen 1 en Naidig 
was vredelievend (tl.· 

W maart 1977 
_[ai�ssi.1 

Roos 
Nusink A. 
Broers en 
Nusink M. 
van Dijk 

Amstelveen 2 ' - .... -� 

0-1 
t-+ 
t-t 
D-1 
0-1 

Jansen van Galen 1-D 
Leij en 1-0 

v·.Voorthuijsen 
v.Deursen 
Kooiman 
-Boonst:ra J. 
Cornolisse 
Hauptrnann 
Sio 

v.d.Vos 
Eijgonbrood 
Dirks 

Bronkhorst 
+-+ Deus 
1 -0 Boonst:ra E. 

4t-4t 
Harish verscheen niet;d�ardoo:r moest in
valler· Nusink M. aan het 4e bord {net cv3n 
tehoog) irivallen met een ti.jdacht§rstand. 
Leijen scoorde het eerst,�aarna de .remise 
van Eijgenbrood(herhalen van. zetten) ende '! 
Dirks de stand optrokken tot 2-}-f. Van Dijk 
moest zwichten (2i--1t)Broersen ma�kto er 
3-2 van.Nusin� Ma varlpnr (3-3)Fmaar Jan
sen van �alen peuterde kundig en �o stand. 
bij het afbreken was 4-3. 
Enkele dagen later drong do mare doo:r,dat 
TAL verloren had van US 2 ,de 3 afbrekers 
moesten nu knokken voor hot kampi9onschap 
van de hoofdklass<e.,want /.\m_stelvo·en 2 zou 
bij winnen ook weer kansen hebben. 

.ne eerste'hervatting bracht ons sent punt 
en A�veen 2 kreeg 1t p0nt. Hierdoor �erd 
de stand 4t-4t� Op 29 mbart speelt v.d.Vos 
uit. Wint hij dan.is C1 kampioen,spoelt hij 
remise dan komt e:r oeri boslissingswedstrU� 

· tegoh TAL 1 
1 maart 1977 
Caissa 3 
Lange· . 

· ds Winkel 
Oranje 
Luij ken 
v.'t Riet 
Ba:rnndregt 
Wiobenga 
Diep end.aal 
Arends 
de Vries 

1-0 
0- 1 
0- l 

Macu::abLJ, 

'J' J) 
'i. - li 

D-1 
D-1 
D-1 
1-0 
1- 0 
1-D 

3-3 

Ook hier wordon 4 partijen gespeeld op 
29 •maart. 

", 
,) 11 

.1 
j 
1! 
il 

Îi 1, 

'J 
) 
1 
fl 
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-Houd vooial de agenda op dez� 
pagina in de gaten! 

' 
- ---- ------

1 5 maart JJ7...7 
Caissa· 3 - Amstolveen 6 

�4� Lange: 2··2 Me:ijeF 
do VJinksl +•t Jonker 
Oranje 
v" 1t Riot 
Luijken 
Meijerink 
Barendrogt 
D;i.epencfoal 
Snieder · 
Ne;idig 

1-0 Buitelaar. 
0-1 Sonnenberg 
0-1 Swa:irt 
t-t StnErels: 
1-0 v.d.Akko:ir 
1-0 Reink 
1 .... 0 de Kruif 
1-0 Esmeiex . . . -------

6�--3t 
Een nuttige overwinning van C3,want het 
verkoerdo toch wel in de gevarenzone. Voor
nl onze staart roerde zich geducht,al moet 
gozegd wordon�dat de Amstelveense �taart 
niet zo vroselijk sterk was.. Ora�je kr.eeg 
adn cadoau , want hij stond verloren. Grote 
ergernip bij zijn tegenstander (zelfverwijt) 

15 maart 197-7 
-���� 

Londsmeer 
-· �-·���·�" 

Stigter J-t 
Caissa. (z.estallen) 

Deken W" 
v.Rijswijk 0-1 D eken P. 
Goede t-t Ui�erwijk 
R r"mkov;i.c, t-t de Vries W 
Mol 0-1 mw. Starreveld 
Gabol 0-1 Nooy 

........ ______ . 

1-}-4t 

De 6e overwinning in successie" en daa:r:m.ee 
hot kampioenschap. Proficiatl Deken P. bel

de tijdens do clubavond de overwinning door 
en {dat heeft C6 niet gehoord) er klonk rn 

klaterond applaus op! Elders in dit numme.r 
oen ndboschouwing-over de prestaties �an t6 

22 maa:i;J"_:I 977 
_c_o_i_s_s_a..._4..___' -__ n_o_s. 3 

.Reinen 1-0 Benschop 
Uiterwijk: t-t van Dalon 
S nieder 0-0 Pru:ij'Éler ' 
Meijerink Delsing 
Neidig 0-1 de Wit 
Moes 
Çornolissen H 
Paardenkoope:i:
Meijer 
Uitermurk 

0-1 Sondorp 
0-1 v.d.Hoek 
1-D Sie 
1-0 da Cruz Caria 
1-D Hulshoff Pol 

--r--r-42-42 

Afgrijselijke toestanden. Om 10 uur stond 
C4 met 4-0'voor;Uiterwijk haaldo remise en 
de stand was. 4-!--t. v;icmd en11vijand" had 
berekend,dat de einduitslag ongeveer 7-3 
zou word�n,gezien de stand op do borden. 
Toen begon de ellende. Do �dn no de Andor 

werd gul,werd nerveus,groof zijn oigen graf,. 
Ons middenrif brak door on DOS scoorde 
4 punten. (4�·-4t) Meijerink , dio in hevige 
tijdnood niet goed meer wist wat hij moost 
doen,kwam 2 pionnen achter.We vrozen het 
ergste voor zijn partij,dio ook al er 20/3 
wordt uitgespeeld. Verliozen we dan io 
C4 gedegradeerd of,in het alleruitorstu 
geval, �olgt er een beslssingm-JGds'tiiJcL 

.8§.ENDA 
di 29 mrt. 

' ' 
ma 4 apr. 
di 19 apr. 
di 26 apr-

di 3 mei 

di 29 mrt. 
di s· apr . 
di 12 apr. 
di 19 apr. 
di 26 apr. 
di 3 mei 
di 10 mei 
di 17 mei 
di 24 mei 

-- ---·----... 
----------

TAL-CAISSA (dem;i.firiçile cup) 
Memo 7 - C5 
DCG 2 - C3 
C5 - Victory 3 
voorronden snelschaakclub
kampioe.nschap 
eindronden idem . 

30e ronde clubcomp. 
31e ronde 
32e ronde 
33e ronde 
---- (zie boven) 
---- (zie boven)· 
34e ronde 
35e ronde 
36e ronde (laatste ronde) 

-------------------------------·-- ------------�------------------- ---------�---------.,," ............ _ 

rekening houden met een ander � een gevleugel� woord! 

houd dan op de clubavond re�_ening met de barkeepe:I:'.,v. d. V�is. Hij nioet _de' :volgende mor� 
gen weer tijdig zijn bed uit om zijn werk te gaan doen! Een goede verstaander • • • • • • • • • • • • • •  
--�----�-------------------------------------------------------------------�-----�---·---

' -
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S�onden in de BONDSCOMPETITIE 
-----------------------------1 .  rnL 1 10 uit 7 In de hoofdklasse zit allos vast op cis uitslag von do 
2. ,f;,oissa 1 9 uit 6 wedstr:ITërëä.i88ä�f - Amstelveen 2;s·band 4-!--4t 
3� Niuuwondom t 9 uit 7 · wint Caissa dan is het kampioen 
4. 1\rnstolvoen 2 8 uit 6 sp,eelt Caissa 5-.5 da.n volgt een bosl.t'1Gdstrijd rnet Tf.,L 
5� Moccabi. 1 6 uit 1 verilest Caissa dpn spelen Tal e� Arnstolvoen een 
6·. . �foosp 1 4 uit 7 besl.wGdstri,jd. 
7'. D'o Pion: 1 4 uit 7. Önderin eindig don 3 teain.s' met 4 punt cm� hier volgen dus 
B.. U"S. 2 4 uit 7 ook boslissingswedstrjjd�h. 
------------------------------------------�----------- -------- --------------

-
----------1 • 

2·. 
3. 
4" 
s·. 
6". 
7. 

·" 

Vidory 1 
fHcuw Vil est 
\'J 1 moor 3 
VF1.S//\ SC 3 
ffomo 4 
Coisoo 2 
f1111ctolveijn 4 

10 
8 
8 
6 
Zl 
3 
1 

uit 6. 
uit 5 
uit 6 
uit 6 
uit 
uit 
uit 

5 
6 
6 ( D) 

. .. . ) . . 
In de o'vergangsklass:e; B is C2 de dons ontsprongen;e:i:: 
degrad'�ert-:-mänr'"'�6ri-têäm en dat is Amstr:3lvoon 4. 
Er resteert hier· nog 6�n. 1tmdstrijd: Momq 4 - f\l.West 
stsnd 4-4. Als f\l.West wint volgt er oe� beslissings
kamp met Victor� 1 om.het kampioenschap. 

------------------�----�---�-----------�--------------�---------------------------------1'. Voco 1 
2. DCL1 2 
3·. do Pion 3 
4._ f.9...is.�a 3. 
5._ Pnil 2 
fr. /\ 1 veen 6 
T. \Joosp 3 
o .• · f·loccabi 2 

8 
B 
6 
6 
6 
3 
2 

uit 
uit 
uit 
uit 
uit 
uit 
uit 

5 
5 
5 
5 
5 
6 
5 

1 uit 4 

In de 2e klasse C is �en nog niet uitgospaold;elk 
team mÖ�t-rw�dstrijden' speleni or zijn nog vele mogeliJk
heden,zowol voor de bqvenste als voor de onderste 
plaats. C3 moet nog uitspelen tegon Mbccobi � stand is 
3-3; de laatste.· w-edstrijd gaat tegen no. 2 DCG 2 op 
4 apri;1. 

------�--------------�-----------------------�---------------��--------------------��-
/\mrbba 1 
M.�.I<. 1 
DOS 3 
TAL 4 
Amsteltoren 

12 uit 
9 uit 
B uit 
4 uit 
4 uit 

6 
5 
6' 

In de. 2e klasse A. ,heeft C4· in de laatste wedstrijd 
tegen fi5g-�-;rr;-�anseh .geh�d o� zich to redde�; aa 

stand is nu 41-4f;�at zal �oije�ink do�n? · . 

We verwachten ��.n. of twee besl •. wedstrijden ! 
Alle teams spelen 7 wedstrijden. 



Uit de OUDE DOOS (Archiefwe·rk ..,2) 
"..,,....".----------"" ___ _ 

'De t'inanciën 
ÏÏÏ-hËÎt-b';'giii' van de jaren viJftig hadden ve�Eln1g1n.gen: hét in 1t aJ,.gemóen financieel zeer '!i> 
moeilijko De inkomens wareri. laag en het spelmat�ria�l. relatief zeer kostbaar .• Ze konden 
bestaan,rloordat enkele beter bij kas zittende l�den en vaak ook minder bij kas zitteri�e be
stuursleden voorschoten en bijpasten. Naast soberheid Wàs zelf-doen noodzakelijk. De Jong 
met klokjes-prijzen en schaakklokrepàraties en· van H·;ulst met prijzen worden g·1.:moemd.Men re-· 
kende, per .week,per ma·and en hoogstens per kwartaal en voornamelijk in -centen" De contributie 
bedroeg 30 cent per week,iM uitzonderingsgevallen 10 cent. Aan d� bond word pe� lid 3 7  c. 
per moend be�aald1 10 cent vpor de ASE en 27.ct.· voor de KNSB1die weer 21 et. voor zich-

1 zelf nam en 6 c�. in het reisfqnds stopte;een subsidie voor de verenigingen op het piat
teland!'waar de inkomens vaak lager en de.reiskosten natuurlijk veel hoger en onbetaalbaar 
waren zond.er bijspringen van de bond. Tegen deze 6 et. ontstonden er in Amsterda� on Rrnbter
darn wa_Ernzinnigo protesten, die in A 1 dam .l"eidden �ot uittreding van een meerderheid en in 
R'dam oen minderheid van verenigingen. Het doet mij genoegen om te kunnen melden,dat Caissa 
in A1d�m hot standpunt van de minderheid e� v66r de solidaroteit koos. 

Het bondsblad kostte 180 et. por jaar,waarvan de vereniging 144 et. betaalde. ten nota-
1 tisboekje kostte een kwartje en voor 180 et. ontving je een jaar lang maandelijks het 

"schaakbulletin" met berièhten uit het schaakleven in de USSR. 

DG huiscompetitie (oftewel clubcomp,) 
____________ ..... ___ _ 

MomenteGl gebruiken we het systeem Keizer. Dit geeft de �.l. de mogelijkheid een red2lUke 
spi:.:olsterkteindeling· te krijgen, daarnaast h6bben de leden !B\e mogelijkheid goede partijen to 
spolen. Hot heeft jaren geduurd voor men er toe kwam. Hieronder een beeld van �oe het er · 

toe ging in de jaren 51/56. 
In 151 war.cl_ begonnen met 6-kampen,ingedeeld naar globale storkte met promotie on degro;;, 

datia.Dnregelmatige opkomst en ledenmutaties maakte dit onwerkbaar.Ledon,die tijd�n niot 
waren ·govJeost trach:j;ton �.� ac��erstand in te halen door meerdere partijen op ��n avond te 
spolen" Do lagore groepen waren vaak veel verder dán äé hogere groepen1dan liet mGn ze 

i maar een dubbolo ·kompetitie. spelen. In jan. 152 ging men over op 5 groepen mot 10 plaat
,�en; rncar met 4x8 en 1 x6 deelnemers met ruimte voor mogelijke" nieuwe lsdon�\fol optimistisch�:. 
maar werken deed het niet. In mei 1 52 werden hot 2 groepen en in april 153 deod Eijgenbrooçl 
het voorstel om er �ën groep van te maken. In aug. 153 schrijft w.1.· Homelraad: çle winter-, 
compGtitie_ is. mislukt, de zomercompetitie een fias

_
co11• 1De leden verwijten he� bestuur dat hf:.it 

: ; geen leiding geeft en het bost uur verwijt de leden de onregelmatige oplllomst. Iian 'kómt êr 1 ri 
bestuurswisseling en daarmee wat me or leven in de brouwerij. 

In spet. r53 weer 2 groepen met 4 promovendi/degradanten. In juni 154 komt Goldschmedihg 
met het voorstel een nieuwe puntenberekening toe te passen. Wegens do ingewikkt=Jldheid wortlt 
het afgowez.en. In sept. 154 looft van Hulst een boek uit voor hGt lid, dat do meosto avond'Bn 

1;' aanwezig was. Tevens .woidt besloten tbch het systeem Goldschmeding toe te passen. Do boro� 
kening �aat volgons de formule: S= tP (N/n +1) voor S=puntentotaal,P=gescoordo punten; 
N=aantal �M�±��wedstrijden1die maximaal gespeeld kunn�n worden; n= aantal gospeelde wed
strijdon" Dit systeem was bedoeld om de opkomst te bevorderen,werkto maximaal in het voor-· 
deel van do wegblijvers door de factor N/n. In april 155 vermeldt het clubblad voor het 
eerst�"oon göede opkomst-en alles loopt naar wens". 

�let bostuur 
-�--q�;�iiîter:poesiat;secr: Harmsen;pebn. Obbes;'w�l. Homelraad;comm.van materiaal:Schen� 
sema. In '53. worden· Harmsen en Obb_es vervangen door Brabbel on Bergsma. Bij zijn verkiozing· 
zegt Brobbel:11De vereniging is op sterven ·na dood".Harmsen verdWijnt uit het gezicht en er 

·'waart' oon nieuw optiJTiisme· door de club. 

Speellokaal 
---niilsë:iä'Çj 20� D0-23 .oo" uur· Quellijnstraät 92 (de hûîdi'go· Piggelmee-kleuterschooL 
Besluit van deel 1 (d,e jaren 151--'56 ) Het moet een klein wondertje zijn goweost,dat de ver-
;;�iging haar eerste twee jaren heeft overleefd.Daarna werd do fina'i1cii:3le positie beter � 

en de leden gingen zich boter "gedragen" •. Do situatie bleef moeilijk,maar er is hoop. 0 , 

(wordt vervolgd) 



� Çlubcompotltie (bijgewerkt t/m 22/3) Ons commentoar: ' :;=.:!.::==::-..:::=:===:=:== ==========;::::=== 
I" ·j • Roos 

2. Nusink /\. 
2724 
2627 

3. Broersen 251 4  

4. HGrish 2204 
5. Jans8n van Galen 2184 
6. Nusink M� 2103 
7� Dba�s 2027 
B. v.d,Vos 

--

-

-

----
-----

-

-----�
-

--

-

-11. Dirks 2011 
12. Leijcn 1987 
13. Vi:rn Gijzon 1 9-51 
1 4 • v cm ' Dijk ·. 1 9 4 0 
·15. i<oppcühaf. 1912 
16. lJrJken Id. 1897+ 
17. do Klerk 1885 
1 8, v<:i'n Hulst 1 877 
19. rnvJ0 Jansen 1869 
20. Igmicia 1 B5i7 
21�.":'v.r..;r:ii.:rl:ï;.-:----·-----�rsLï."f .. 
22. Knop 1760 
23. Deken P. 1753 
24, Lango 1707' 
25, Zonjoe 1671 
26. Eijgenbrood 1649 
27. do (80UWe 1643 
28. van Steden 1644 
29. Oranje 1627 
30. do Hinkel 1601 

1 591 
32, v,Tuosoling 1 539 

33, UitorvJijk 1525 
34� F�onsdotf t4BO 
35� v.1t Riet' 1479 
36. Lu!jkon 1456 
37� Dartman 1449 
38, Poters 1412 
39. do Vries W. 1389 
40. Earendregt 1377 
-------�------------�----

• .. � ; " r . 

41. ·snieder 1372 
42. Meijerink 1369 
43. do Vreeze. 1368 
44. Hulsthoff 1366 
45. Diopendaal 1362 
46. Albert� 1351 
47. mw. Sta rreveld 1328 
48. Silbernberg 1283 
49. Schade 1228 
50. Neidig '1219 
�--.--�'----�-"-----------
51. v.d. Vliet · 

52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 

-59. 
60. 

ZeV[:Jn 
Witibenga 
Paarde\)koope:rr 
Moes· 
Nooy 
Cornelissen 'vil 
Cornelissen H 
v,Oostveen 
Balder·. 

61. Meijer 
62. v.Daalen 
63. m�v. Deken 

64. de Jong 
6?·. Broersma 
66·. Ui termark 
67. mw. Hogenboom 
6 B. de Vries R. 
69. de Graaf 
70. Borst 

· 1 21 5 
"121.2 

119 8 
1184 
11 81 
1175 

. 1152 
11 01 
1057 
1041 

1036 
1006 

998 
977 
975 
964 
B7B: 
858 
833 
821 

71. Beuk�boom 811 
72. Samusls 717 
73. van Loo 702 
74. Grünbauer 634 
7�. Arends 601 
76. Scheps 584 
,77 •. Sewr.a j.s.ingh . , 5.82 
----------�------------

: " . . . 

Bovenin 8en enorm gsüuw. L8cijn 
Dirks en v'an Dijk zijn uit hot 
nest gewerkt. Baars an NusinkM. 
zijn de koekkoeksjongen� �aar 
de wegtelt nog 7 ronden. In, 
de 2e ·groep ook al een enorme 
strijd�De gä�tspeler� Ven�ius 
en de Klerk hebben het zw3�r 

·te vord�ron.Maar ze komen wel 
· terug . Ignacia blijft rusti� 
·in dit strij dgr.owoel ·; hij laed; 
zich niet wegduwen. Knop , Zo11-
jee,de Leeuws en van Steden 
zijn uit de ' 2e groep weggewerkt ,  
m�ar • • • •.• ,?Tussen al dat 
mannengedoe mw. Janssn,die 
wel weer op toeren komt,on
danks haar mededeling,dat zo 
haar oude ambiti a nog niet 
terugh��ft,Vdn het familie
concern blijft Deken W. de 
hoogstB ogen gooien. In de 
3 e  groep g�en indringers v�n 

onderaf.Maar Reinen,van Teo
seling en UiterwiJk kJrJppcrn 
bescheiden aan de deur. 
LuUken in cie 4e groep kom� 
er aardig in. We verwec�ton 
npg wel w�t van ham , Bij du 
40-ers komen da Vroezo en 

Diependaal maar moeizaam 
.vorder.De tegBtistand is gr22-C. 
Hulsthof-f moet het boek ;1dc 
weg terug11 mear gauw ornrui.l c n 

·in de bibliotheek tegen "da 
weg omhoog11.5ilbornbrarg doet 
het leuk, Neidig is totE1al v�' ï: 

slag. Hij s pa elt tevoel voor 
Sintorkl9as.Cornelissen VJ. ;;_s 

nog niet helemaal de oude . 

De gebroedors staan vrolijk 
naast eikac1r op de plaatsen 57 en 58 ! Helemaa.l onderin deed van Loo een gesleagde po-· 
ging om de lootste plaets te verlaten . 

We zijn ditmaal wat �ort van �tof,omdat we·nog enige algemeno opmerkingen willen mak2n: 
o. 'het invullen ven een briefje woidi nog �f e ans vergoten; op 22/3 b.v. van do portU, 

mw. �ansen�Doken W. 
· 

b. verleden joar zaten wo aan het eind van de competitie opg esche ept met oen �osj u af
gobroken pertijen;dat zal dit jaar zeker niet gebeuren; alle enveloppen,woarop·g�on 
afspraak staat (oen datum) van uitsp elen worden binnenkort gewoon in de indeling op·· 

genomen;dat kost dan wel een hele speelavond,maar daar is niets aan ts doen. 
- . -. -. -.

-
. - . - . -.-

De opkomst is nog prima.Wa zitten voortdurend aven boven de 60 oktievsling�ni! 

f Zie dé agenda vöor �et einde van do clubcompotitie! 
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De zegetoc�t van C6 naar het kampioenschap 
-----------------------------�----�------- � 

W= de Wachter 
Pi= de Pion w Pi DCG N8dam TDZ L 

Deken W� 1 1 1 1 f 
Deken P • 1 1 1 f 0 . 1 
mw.Starreveld 0 1 0 0 1 1 
Nooy 0 t 1 1 1 
-------�-----�----!tL. _ _ _  1.!.>:.�---!2----..!l--.!!:i"' 
Alberts 1 

L=Landsineer 
hij spee.lt zoals de smid het hote ijzer 
laat wel eens dat ext:ra puntje liggen 
3e bord nog iets te zwaar 
nadat-ie 't lichtknopje gevondon had 

onze 20e eeuwse nazàat van Philidor 

SiTIGGdt 

,d"è Jong 1 1 1 zoals hij eens meester Scheltinga-versloeg 
Luijken ) - 1 omdéJt hij niet tegen verliezen kan 
de Vries �J 1 beoefent de edele kunst VéJn lt hout-schuiven 2 
Uiter11>1ijk t onverstoqrl::}aar en bere-sterk 
Hulshoff· t wat gunt-ie de ander weinig 
mw .• Deken .... 1 onze gambiet-dame; d8A nder 

hoogste bm::dpercent@ge ooit door een Caissa-ploeg behaald 
nog .nooit Wa5 er een Caissa-zestal kumpioen; {l. 
invallers �eden het beter dan de veste kern: 88 % om�% 

78% 

de 
ruimte 

pion 

opkomst: . 1 00% P.Deken 

op 't bo:iëd 
en de pint>tit 

-----��-------------------------------------------------��----�-----�----�--------���-� 

D R U k W E R K ;::===�========:::::== 

aan mw / dhr. 

S.V.Cë1issa 
ir. de Vassyst�aat 12 
PETTEN (NH) 
tel. 02268-1806 
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