
U. Eij gonbrood 
ir. du Vassystraat 12 - PETTEN( NH) 
-------------------------------�--

ponn. mw. E.Hogonboom 

g.��.���!::2�:�-�-����--!��-������ 
socr/w.l. lrJ.Eijgenbrood - tel. 02268-1806 
-�----------�---------------------------

Eon toch wel bol3ngrUk nummer. De mot toostomming van do lodohvorgodoring gostichto 
jougdofcloling bracht ons .. 16 jougdlodcrn,waarmoo ·wa do· kotnmiss·ie ev�·n willon folicitortrn. 
Mot do niuuwo sonior-lodon komt ons ledental voo� hot obrst bovon do 100. ! Dinsdag j. l. 
w�non van de 102 loden oktiof .66 senio;lodoti + 14 jDugd.iudon = 80 ·1ocld11. En nog liop 

� alles op rolletjes. En don proton wo niet over de 3 gostlodon,dio aanwezig waron;die 
wollicht ook lid wordon. 

1 

C2 bcot do spits of in do bondswGclstrijdon, C1 vo.1-gèo oor:i dEJg lato:c. 
wordon niut vollodig uitgespi:rnld. Do Vonruitzic'hton zijn hior gunstig. 

Do cirouvo noot in ·dit nummer is do zocr slobhto �czondhoidstoost��d 

Doido wodstrijdon 

, • r van onzo vriona 
van 1t Riot. HU wordt no oon ziokonhuisporiode verzorgd in oen vorplooghu�s,. waar von 
Hulst un vnn Stodon hom bezochten.Hij hurkonc.le hon nnuwolUks. �fo woton,dot ,qq.:ortson 
niets moor aan hom kunnon doon. Hot gaat om uon oondooning van hot hole buondorgostel, 
Hcol,houl tragisch. 

. .. 

Eon niouw so;i.z� on is begonnen" E.6n clina hopon wo • • .• • .• •  ••. �m:Lnckir· invnllors don in 
hot v�iig soizoun. Invailors gobruikon botokönt oen doorbrokon von do.oonhoid von hot 
tDom on ·oon afbreken. van do loguro toams.Do ogenc\o in ons blm:I vcrtolt U ver vooruit7 
wonnoor u moot aontredon. Drie wokon lang hob6on we somonstolling Vnn do tooms qp hot 
prikbord bokond gumookt.KUk s.v.p. vooruit! 

Op moonciog 17 oktobor is or woor godulogoordonvorgadering. Op dib avond wordt do 
oorsto rondo von do bokorcornpoti tio ui tgoloot 7 torwUl dio ovond ook do prijs ui tdc.ling 
op do ogonda staat. C5 on C6 woron het �orig soizoon kampioen! 

Wu grooion on blooion. Dot vraagt van clo loeien ucn rokoning-houdon mot do ondor. 
Hobt u uw part� bo�indigd7bodonk don dot ondor6n nog schaken on rust worson.Wo komon 
hior nog wol oons op terug ! 

E. 

·'' 
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Induling bondscompotitie 
======�================= 

h o.,g f d..J<Aa.s �s ��.: 

1 • Cuissn 1 

üV(Jrq�kl • .  

1. Caisso 

A 

2 
2. Victury 2. T.Laskor 
3. Ti\L 1 • ! .. 3. TAL 2 
4. Momo 3 4. VVGA 2 
5. [� 1 l :r:r,1 1 5. DCG 1 
6. \-JtJüSp 1 6. Vt�S/ASC 
7. A1vuun 2 .1. Pion 1 
s. A 1 V<)Ull 3 s. N.�-Jest 1 
9. Moccabi 1 

: � . l1" 

3 

2�lo�s.E.,JJ. 2Ll<lqsso !..Ó... 

1. Caissa 3 1 • Caisso 4 
2. Momo 6 2.· Pion 3 
3. Ro,:.dshoor 2 3 • VAS/ASC 5 
4. Amstoltoron 4. Amroba 1 
5 •· \rl 1muGr 5 s. PCB 1 
6. LCK 2 6. N1dam '4 
7. TAL 5 7. EN PS/H\rJ'.. 
8. Probluom 3 s. A "voon 7 

2 

��j-�)�f'_.,�S G . �3 

1'. Coiss:n 
2·�· l<VC 2 
3·�_,., 

D\J\J 
J . • .. . " 

4·. A1vc:Jn 
i:;· Arnst8l �· 

6·. DOS 3 

5 
" 

' 

6 
2 

7'. Oostun/T 
o. DCG 2 

. . 

CoissQ 1 zol zijn godooldo 1o ploots von vorig soizoun woar mouton makun. E�·dat kon, -------- ' 

als iodoruon op zijn post is. 
Coissn 2 zit in ·oun unorm z·\flJCJrCJ afdaling. Hiur zol hot parool tollun: Elk puntjo is 

ur 6änî ___ _ 

Caisso 3 zien wo kompioon worden ols wo woor n�ct_ mut 10 of 20 invollors mout8n goon 
workon�-ë3-is con behoorlijk toam! 

Coi·ssa 4 zien wo' in du middonmoot oindigon,mnar d::ior mout cl<Jn wol ov-on aan goworkt 
wordÖn�---� 

Caissa 5 krijgt hBt niot makkolijk,m·10r ur zitton knokkers in dat toom. Zot 1m op! 

. •. , , • , ,  • · .·r,, 1, •,, , , , , , , 11, . , .  •••• • • • • • • 1 • •111 • • •·• • • • • • • • • • • • • •••••••••• • • •  • ·�···••••.-.-•• ,•.• • • • • • • 0"•'0"':"'•"'�··•·••• •••• 
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VoGr oen wedstrijd schrijven wo 10 lodon aan. Er 
wordt nooit oon rosorvo aanguschrovo�. Zo rn�ar 
wogblijvon b1JtGkont dus jLl toë1m in do stLrnk la
ton, dat dan mot 9 man/vrouw mo8� spolon en op 
'n 1-D ochtorstancl st1at bij do aanvang !!! ! !  !! 

In clublokaal cm krant hongt/st:iGt d0 spacü
agenda. Iodoroon woot dus tijdig wannoer hij/zij 
in hut krijt moot treden. Kijk s.v.p. vooruit !! 

DESTUURSMEDEDELINGEN: 
====�================ 

f'JiGUWO leden: L.B�do Boor (terug Von woggowoost) � R. Kröonunborg - A.Molloma -
J.L.M.KBnst - H. W.v.Dostvoon - G.J.J. v.d.Vorst - Th.Hogonboom ( !!) 

f\ fvouron: 

+ 16 jougdludon,wior namen u op do jougdpagina vindt. 
Jan van Gijzon (moot 1s avonds workon) 

Do oonwinst 7 + 16 - 1 = 2-;1 ludun, waarmuo · w� do 1DO'1odu11 gopassoord 
zijn! ! 

Allo niouwo loden hartelijk wolkam! 

XXXXX><XX 



�OND5UEDSTRIJDEN 
==::::::;::::::::========= 

!..EJK�.·� . .1.9.Yl 
Tarr./LaskGr 1 : 4 
Caissa 2 : 4 

� .... " __ " ," ..... _". ·�" .. ..,_._....,__....._ 

L r·gnacie 
2. V'.StGdon 
3. v.Hulst 
4. do Lc38UWe 
5. l<nop 
6. Oranje 
7, Doken P. 
B. Bo ars 
9. rnw.Storreveld 

1 0. do Do er 

4 .2.Kt .•.. J.9.7.7. 

0 
1 
1 

t 

0 

0 
1· 2 

Victory 1 : 3 
Ça:i.s.s.� .... L�".;._�--3 

1 •. Broorson t 
2. Horish 
3" f�usink A. 
4. Roos 0 
5. Jonson van Galen 
6. 5wm:t 
7. Loijen 
8. Nus·ink M. 
9. v.d.Vos 0 

10. Koppolhof t 

Een hGV�g knokkend C2,zegt onze �orrespondent. Von Hulst,longo 
tijd volledig gekluisterd in het 4e �wadr�nt ,bevrijddo zich als 
Houdini en won! Van Steden maakte een eindspel met gelijke lopers 
mot + pion kourig af. Dekan P. speelde naar zijn oigon zGggon to 
wild. Mw. 5tarrevold,dio als invaller messpooldo,goging 66n 
onnauwkourigheid en · dio kostte haar de pa:r:-tij. Oranj D nam maatr8-· 
golen on won netjes • . Knop was vrdolievend � ovGnals do Boer,dio 
inviel voor van Dijk. 
De Leeuwo on Baars braken na de eerste zitting (die op 4-4 stond) 
af. Volgens do "geleerden" zijn de vooruitzichton gunstig. 

Deze wedstrijd, dis. als uitwedstrijd op 29 sopt. gospar�ld moest 
wo:r;den,werd omgozcrt in oen thuiswedstrijd öp 4/1 0. Victory, 
yors gopromoveard,was gaan ploeg om even ovorhaen te walsen. 
Lango tijd koken we vrij somba�.Na de eorsto zitting,die op 3-3 
bleef staan,kondoh we iets vrolijkor kijken. 
Roos en van der Vos hebbGn zich laten· vorschalkon. Nusink M. 
on Swart behaalden oon kuurige overwinning! Kapphlhof viordo 
zUn oorsto optraden in C1  mot �on romise. 

Hiorondor hadden we graag do egonda voor do komondo wedstrijden in oktober on 
november afgadrukt. Do wodstrijdboekjas zijn er. nog niet Gn we· moot en dus vol
staan mot de wedstrijden in oktobor. ·DiG krogGn WIJ op stoncil. 

11 okt.: KVC 2 - Caissa 5 
1 B okt.: Caissa 1 - Memo 3 

de Pion 3 - Caissa 4 
25 okt.: Momo 6 - Caissa 3' 

.�.oj}-!.�9..9...f2E�VergadGrilJ.q SGA___g_. d ._-1._3=:;,,9 .]l 
Er wos moar 66n agendapunt: bospreking bol6idshota Schaak 180 van do KN5B. Do nota 

ward pur hoofdstuk bohandeld.In zakG. hot punt centrale contributieinning kwam ook do 
broif ·von Caisso tor sproko,dio dot centrolo vorwiorp. Andare onderbo�don waren ook 
togen on naar nu blook bok dp SGA (mot algGmono stemm�n tGgen). Wat do tookomstigo 
lodonaonwas (zoals in do noto gestold wos) botre�t,was do olgo�anb moning,dat die to: 
optimistisch was .oh daarom gevE1orlijk do begroting hior·op· te Gnton. Inzako hot damos-· 
schn.ok was men voor golîjkschakeling mot dG. hor.on. Een ondaro m.i. terochte zionswijzo 
wos,clot topsport mot jeugdschaak niGts to mokon hGaft. De boloidsnota· is uon so&rt in
vontorisotio,diu beoogt aon proats�uk te zijn mot hot doel aan hot' tookomstig baluid 
van du KNSB vorm to kunnen govon en vbrdor uit te workon. Evaluatie vo11 oon on andor 
wordt binne·n ocrn j 8or vo�zocht, Inzake uitbouw vffn do compoti tio on do ra·glomontering 
(o.;�. ofgobr. port.) kan gezegd wordon,dat oen kommissio hiermoo bozig is. 

H.F.v.Stodan - voorzitter 



ODE 

1951 • • • • • • •  aan Caissa1s wieg 
BroersmG1Booyeng_a, Barendregt, Neidieg , 

van Hulst,do Jong on Eij�enbr9od 
'ls zeven 

van de 40 oprichters overgebieven. 
Dok bij drno langg etrouwen 
wa.s do rots,1..ioarop do club k�n

. 
bouwen�. 

Het was in J53 dat 
hij rudaktour word van ons blad; 
en al dio jaron,welk 'n vlijt 
verschoun hut clubblad stipt op tijd. 
Mot 't blad �os hot nu voor ��kaar, 
maar do club:zolf raakte in gevaar. 
Do rodding kwam in hoogste nood 
in 1 57 vun Eijgcnbrood. 
Hij stuurde hot Caissaschip 
weg van storm on dr uigendo klip. 
To1.m h'j du wo,dstrijdon .ging leiden 
kwamdn weldra du betere tijden. 
nimmer. hoordu mon no-g enig geklaag 
tot op do dag Van 0andaag. 
Mot 1 s 11l<oizors11 vlug in , top 
bracht hj C�issa. er bovon op. 
Hij stolds orde op do zaken 
on bluof zu nauwgozot bewaken. 

Elko dinsdag in- 1 t uur no zovon 
komt Coisso woor tot loven. 
Eijgonbrood met zij n sigaar 
draait de huiscompotitio in olkoor. 
Procios om tion ovor acht 
wordt ur niut longor gowacht. 
Zijn roop 0rnunnon wo gaan drooion " 

hot s uin , dot do strijd op kun l�oion. 
Don is iodor ingodoeld, 
on wordt ur gespoeld, 
Eijgunbruod onzu toovorloat 
hij wil dot du club bestaat. 

2. Hij wo ot met zijn overzichten 
jo ovor al�es _in to lichten. 
ffo.aflqop_;z�l �ij 1t jo vortollon 
aan do"hand 0an zijn tabollen:· 
dot 1t J o. ·. g�od ·gaet 
dot jo op kop staat 
jo bont o�n kooRooksjong 
mot in jq va a ndal stili-going strong 
j o wordt als coming..:man .  goziDn 
jo hciort bij do oersto �ion 
of - zogt onze '"fodstrijdbaas -
jo èpoolt toveol voor"Sintorkloas 
Soms oen kort on bondig: ach, 
je wos holaas totaal van slag; 
woggoworkt uit do twoodo groep 
or staan indringers op �o stoop 
jo klopt bescheiden aan do dour1 
na 1n good begin stel jo tolour, 
dat jo jo draai niut vindt 
on niomand aan jo zogokar bindt. 
Dan,aan 1t oinde van de rit 
hooft hij alles zwart op wit. 
Hij b eschri jft do gang van zokon 
1 t  onige dat wij doon is schakon . 

De club draait op zijn ve rstond . 

Hij doolt ons in,vorzorgt do krant . 

Er-komt, 1�moot maar oons gozogd 
zondor hom niks VEJn torocht. 
Hij houdt allos in du gbtori 
on rogistroert do r·esul totun. 
W ij  hoovon norgons op to lotton 
want dat doot do ra us uit Pottun. 
Eijgonbrood is onze trots 
als oon stooro rots 
omringd door 1n school vissun 
dio hun zokurhuid niet kunnun misson. 

En was ur ooit 1n Caisso-or zo grpot 
als onzo w.l. EUgcnbrood? J .Storrovc:Jld 

P.Dckcrn 

Ik wil grnng cvon roogoran op hot bovenstaande. Twintig jaar w.l. Dot hob jo als 

je uun archivaris rij'k bont. Ikzc:;lf had or in do· vorste verte nicit oon gudocht. En nls 

du dichters or nog ondor zotton: P.S. mei 178 is E. 25 jaar rodhktour � •• don zou ouk · 

clot nnn mijn oondocht ontsnapt zU n. Porsoonlijk vind ik,dot do mens E. tuvcol i _n de 

hoogte gostokbn wordt. HU is de man1de loden de vissen . Vissen behoren tot de kouclbloo

digo ciiuion un zo koud zij n wc nu woor niet. Maar vissen hobben ook groton on ols je 

ze oot 1 blJjft or wol oons oen grcmtj o in j o keel stokon . 1 t Is alsof z•� don zeggen: 

�Jil ja wol rokoning mot o.ns houdon? Een w.l. zonder prottigo mod elo don is nipts. En di'-'> 

hubbon wo1 vulo ! ·Ik blijf rokonon op - do modoworking van allen! Dan ollGul') b,lijft Caissti 

CoissrJ ! E. 
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�· CLUBCOMPETITIE 
f ==:=:;::========== 

1 1 ·., l(appelhof 120-568 
2. î,Jusinl( M. 119-536 03. 5i1boxnberg 118-465 
1-. v.Teesoling 117-42n 
15:. Dhks 116-419 · 

f'•. f'Jusink A. 115-400 
't '.:?'. D'oken P. 114-.� 4l� 

B .  v.,d.Vos 113- • • •  --------- ----------- ----
11'. v.Stoden 
12. Droersen 
13. OrC1nje 
14. vcrn Hulst 
15. lleinen 
16. van Daalen 
17. Mollema 
18. Ignncia 
19. Fronsdorf 
20. de Leeuwe 

21 « Roos 
22·. do l<lerk 
23, Mojjsrink 
24. fü:irtman 
2 5 � J 2 n s e n vG • 

26. UitorvJjjk 
27 � l(nop 
28. Î'lOGS 
29. Eijgonbrood 
30. Balder 

11 0-356 
109-354 
1 08-351 
107-343 
106--336 
1 05-328 
1 04-323 
103-315 
1 02-307 
1 01 -303 

1 00-298 
99-293 
9El-282 

97-279 
96-279 
95-273 
94-269 
93-255 
92-238 
91-234 

31� Cornolissen W90�233 
32� do VriGs W 89-231 
33. Hordoman 88-2�0 
34. Horish 87-214 
35. Diepondoal 86-�07 
36. Sniodcr 85-202 
37'. rm·1. Deken 84-199 
38. Schado 83-197 
39� Dorondregt 82-194 
40. Potors 81-191 

Uit d0 pro ktii k ==:.-============ 

41� mw. Starreveld 
42. Cornelissen H 
43. Uitermark _ 

44. Grünbouer 
45. Bo;;:irs 
46. Mowitz 
4 7·� de Jong 
48. 'de Vreeze 
49. de Boor 
50. Deken W 

51. Alberts 
52. Leijen 
53. �foijor 
54. Longe 
55. Hulsthoff 
56·. v.Oostvoen H 
57. Louis zoon· 
58" do Vries R. 
59. Neidig 
60: Harinck 

80-187 
79-186 
78-186 
77-178 
76-176 
75-167 
74-166 
73-166 
72-162 
71-158 

70-154 
69-149 
68-149 
67-147 
66-140 
65-140 
64-136 
63-132 
62-131 
61-130 

-------�------------------

61. van Loo 
62. Hogenboo\11 
63� Paardonkqoper 
64·. Leijten 

· 65·. l<roonenberg 
66� v�Obstvoen C. 
67, v.d.Vorst 
68. Bodd� 
69. mw. Hogonboom 
70.. de Graof 

71'. Zonjeo 
720 Makkos vd D 
73·. l(önst 
74. Oudkerk 
75. Zovon 
76. v.d.Vliot 
77. BDLtkoboom 
78. Aronds 
79, Sowrojsingh 
BO. SamurJls 

60-1?7 
59-126 
58-120 
57-120 
56-116 
55-112 
54 ... 100 
53-100 
52- 96 
51- 90 

50-88 
49- 81 
48- 76 
47- 72 
46- 66 
45- 17 
44- 51 
43- 17 
42- 16 
41- 16 

x-x-x--x-x."x-x-x-x-x 

Enig commontaar : ================= 
Wat kun jo no de 5u rondo 
oigonlijk voor zinnigs zug
gen. Ziu du vrijpostige 
Silbornberg on van Tooso
ling. Zo nostoldon zich 
op do 3u on 4o plants. 
Maar ook Dokon P� stoort 
zich norgons oan. 
Broerson (13)_doot not Dls 
vorlodon joar hovigo po
gingen om niut vool ochtor 
te komon. En wat doon van 
Daolan on Fronsdorf bij de 
twoado tien? Om moor niot 
to sproken van niouwol�ng 
Molloma. Dio noomt goon 
halvo mantrogolon. 
In �e durdo tion komen wö 
Roos on Jansen von Golun 
togen,mooizoam klimmund. 
Bartman doet hot bctur don 
vorig soizoon. Op j4 vin
den wo Harish, dio door ver
blijf in India wot ochtor
op gora�kt. Guon nood,do 
w8g is nog long. Hior ke
�cin wo do ou�Bto dame to
gen, mw. Dok �n. Wo nomon nu 
de ·vorrokijkor on zion do 
11 grata" Luijon op do 52t,: 
plaats. Woo dogunon,dio bij 
hom in do buurt staan, 

Eon vollodiaor communtoor 
in hot volgend nummer. Er 
zijn echt nog to weinig 
rond9n gespoeld om con voll 
lodig ovorzicht te goven. 

�Jol wij zon wo or nog op, dot 
iodor lid,dot zijn naam nibt 
op do lijst vindt,altijd 
motoon ingodoold kon worden. 

Hob modolijdon met onzo duro klokken. Opwinden tot hot uitorsto oinde 
is funust. We kunorr dat niot gonoog horholon� 

VeoI monson op do club is fijn ! MaDr dat brongt vook oen groture luid

ruchtigheid meo. Lut op onze geluidstorktomutor! Als hot aantal docibols 

to groot wordi,sloat do moter do9r on gooft twoo gongslagen! 1t Is maar 

dot u hot woot! 



JEUGDPAGINA 
== ======::;:::== 

Hallo Bas,Henk,Edwin,Theo,Stefan,Steven,Jos,Wim,Raymond,J ohn,Eclward1Ren�1 
MicllGl�lJonnis 1 Peter en RoberJ.:;-Jan ! 

Hartelijk welkom in.onze schaakclub Caissa,w� wensen jullio voel schaakprot! 

\:Ja \rJerken hrad aan hot toren- o·n p
"lonnondiploma en j uilie interno compotitie is van 

start gegaan. Volgend jao� hebben jullie allemaal het koningrldiploma als jullie not 
zo onthousü:ist blijven me:odraaien als j ullio nu -doen. ? 

� . l 'i 

.\-J"o hobbon naast de studii:; voor de diploma's nçig oen simultaam,iedstr:ijd op hot 
programma staan on gaan proboren een vriondschappel:ijkb ontmoeting to orgoniseron 
mot"oon ond�ro jougdschaokclub. Oo�proboren wo julli� stoods but�ro port:ijon to 
laton spolon. 

Op hbt kompioonschap-toernooi voor jougdledon tot 13 jaar zogen wo J os on Wim, 
Honk�Edward en Dennis. Wv hopon,dot jullie nog �an voel toornooion zult moedoon. 

Do stond in 'de ondorlingo compotitio is por 4 oktober: 

L. Dos · 3 gosp. 2 pnt. 9. Reni:'i 1 gos p. 0 pnt. 
2·. Theo - 3 2 1 o. Peter - 2 2 
'O· Honk- 3 3 11. Stoven .- 2 1 + afgobr. .J. ' 
4·" Roymon'd,,. 2 0 12. J ohn M 2 0 + 2 , ' 
s·. Edward" 2 0 + 2 afgubr"·· 13. Edwin..,; 2 2 
6·. Donnis ._ 2 0 + 1 ' 14. J os - 2 0 
7'" Stof on� 2 2 1 5. Wim " 2 0 
s. Michol..,. 2 0 16. Robert-Jan w 1 0 

l:I_iu oon koor niet kan komen,moot dot wol molden •. Edward dood hot al con koor, 
toon hij mot oon schoolreis meeging on Dennis belde oon koor op; zo hoort het. Moor 
zonck:r moor wogblijvon • • • •  dot kan eigenlijk niot • .  Jullie kontoktodros is: 
Frnns Drnnjo , Singel 262'. tolofoon· op kantoor 2t1î88' toestel: 2230: 

tolofoon clubgebouw 723917 

Wu wunson Edw�rd botorsEhap als hij in hot ziokonhuis. ligt on verdor ullomoal tot 
zions op dinsdagavond 

DRUl<VJERK 

ir. do Vassyffimmaat 12 
PETTEN 

mw / dhr 

Hans,Frons,M�arton, Hans,Rob on Philip 
jougdleiding 

... J: .2J.e� . . . . . . . . . . . . . . .  . 

(" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
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