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VAN DE REDACTIE 

Na een half jaar afwezigheid is het er weer: ons 

Caissa-nieuws! 

Op het eerste gezicht lijkt er weinig veranderd: 

/ -) als vanouds prijken er twee 'paarden op de voorpagi-
, / 

) 

na. Als vanouds vindt u achterin de nieuwste stand ' 
van de interne competitie; als vanouds op deze pa-

gina de mededelingen en het commentaar van de redac

tie" Maar schijn bedriegt. Tegenwoordig rolt onze 

krant van de offset-persen in het Maupoleum. In dit 

nummer. zal u ook het hand.schrift van de computer 

herkennen. Een voor het eerst sinds vele jaren zijn 

de regels van dit redactioneel niet van de hand van 

de heer Eijgenbrood. 

We hebben hem gemist, want Eijgenbrood máákte de 

krant. Niet alleen schreef hij drie-kwart van de in

houd, hij verzorgde ook het typ-, lay-out- en sten

cilwerk en de verzending naar de 150 Caissa-leden. 

Dat gaat veranderen. Er komt een nieuwe redactie. 

En er komt een nieuwe opzet, die in de resterende 

nummers van deze jaargang geleidelijk zichtbaar zal 

worden. Na.een half jaar experimenteren hopen we bij 

het begin van het volgende seizoen een definitieve 

vorm voor het blad te hebben gevonden. 

Tot en met juni zal Caissa-nieuws onder dè oude 

naam en op het o�de formaat verschijnen, met alle 

vertrouwde rubrieken. Nieuw in dit nummer is alvast 

een echte column, die maandelijks terugkeert. Door 

het offset-systeem komen ook partijen met diagram

men in aanmerking. Uw medewerking is onontbeerlijk. 

Wij rekenen op mooie partijen en nieuwe ,idee�n. 

Wiè heeft er een mooie naam voor de krant in sep

tember? 

·, 

COLOFON 

Caissa-nieuws is het maandblad 
van de schaakvereniging Caissa 

wedstrijdleider: F •. Oranje, 
Lindengracht 80 111, A'dam9 
tel. 277017 

' . , ' " .· 
gironummer: 4602882, t�·n•v· ·· .. 
sèhaakvereniging CaisE;a · 

clublokaal: Oranjehuis 
Van.Ostadestraat 153, A'd.am, 
tel. 723917 

redactieàdres: 
Vincent van Goghstraat 36B, 
A'dam, tel. 725473 

Het volgende nummer verschijnt 
omstreeks 11 februari 1984. 
Kopij voor.dat nummer kan tot 
en met dinsdag 31 januari a.s. 
op bóven.staand redactieadres of 
op ciubavonden worden1ngeleverd. 
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EN T OL ERANTIE 

Het lijkt gewenst iedereen een extra goed 1984 te wensen. Het bestuur doet dat op 
deze plaats dan ook: allen een jaar boordevol geluk en tolerantie. Geluk heeft u 
nodig in uw bestaan als mens en zeker ook in uw leven als schaakspeler. Tolerantie 
dient u te kunnen opbrengen jegens uw medemens, jegens uw tegenstanders in de 
interne en externe competitie, maar zeker ook jegens het bestuur �an uw schaak
vereniging. Dat bestuur heeft het - het zal u op dinsdagavonden niét zijn ontgaan - · 

niet steeds even gemakkelijk. 

De krant 
Een klein half jaar hebben we de weelde van een clubblad moeten missen, en daarmee 
de broodnodige informatie over alle wedstrijden. Het plotseling wegvallen van de 
activiteiten van de heer Eijgenbrood in 1983 hebben we aan vele kanten gevoeld. 
Eerst tóen zijn we er achtergekomen wat hij allemaal voor Caissa deed. Dat u nu de 
krant leest is voor een niet gering gedeelte te danken aan de faciliteiten die 
Pelle Mug ons heeft geboden. Over het clubblad kan u elders in dit nummer lezen. 

De externe competitie 
De bondscompetitie is hier en daar wat stroef van start gegaan, hetgeen niet in de 
laatste plaats heeft gelegen aan het feit dat het met de convocaties voor SGA
wedstrijden soms droevig was gesteld. Maar langzamerhand gaat het beter en wij zijn 
een ieder dankbaar voor alle inzet en hulp. Eén kinderziekte lijkt tenminste over
wonnen. In dit nummer zijn van zoveel mogelijk tientallen tussenstanden opgenomen: 
verslagjes van onze teamleiders. ( Door de haast waarmee deze krant in elkaar is 
gesleuteld kon een enkele teamleider niet op tijd worden gewaarschuwd. ) Uit die 
verslagen klinkt zelden een juichtoon, maar met wat geluk kan er misschien nog een 
kampioenschap worden binnengesleept. 

De interne competitie 
De computer van onze wedstrijdleider is een hoofdstuk apart. Zelden zullen er aan 
een wereldwonder meer woorden 'vuil' zijn gemaakt dan aan deze vernufteling, troe
telkind van Frans Oranje. De computer, indien goed geprogrammeerd en met de juiste 
gegevens gevoed, kan perfect lezen, rekenen en schrijven. Hij leest de uitslagen. 
Hij berekent de nieuwe standen. Hij schrijft de ranglijst uit. Een kind lijkt de 
was te kunnen doen. Hoewel? We werken nog met software die van het Keyzersysteem 
geen kaas heeft gegeten, maar dat zal in de toekomst veranderen. 

Halverwege 
Het jaar 1984 is nog zo jong als een uilskuiken, maar het seizoen is voor ons al 
halfweg. De meeste teams hebben 3 of 4 externe wedstrijden achter de rug en intern 
zijn we ook op de helft. Verbazingwekkend is het optreden van onder andere De 

Leeuwe ( vorig jaar als 82e geäindigd) , Van Dommelen ( v. j.: 77e) , Grünbauer ( v.j.: 
69e) , Van Schie ( v.j.: 60e) , Leviathan ( v. j.: 58e) en niet te vergeten Hemmes 
( v. j. : ?Oe) . Verbouwereerd daarentegen hebben we tot nu toe het spel van enkele 
eerste tientalspelers gadegeslagen: de l'Ecluse, Kurk en uw voorzitter, van wie 
wordt gefluisterd dat hij het schaakspel heeft verleerd. 

Schaakcafés 
In twee Amsterdamse schaakcafés treffen diverse Caissa-leden elkaar regelmatig, 
toevallig of na afspraak. (Een van de groepjes die daaruit is 'ontstaan' is de zo
genaamde Pizza-maffia; zie het verslag van V.h. Kaar elders.) Sommigen geven de 
voorkeur aan 1t Hok, een café met een rijke geschiedenis; anderen frequenteren The 
Gambit ( Gambiet) , een jong schaakhuis met klassieke muziek. Er zijn Caissa-leden 
die zich van het ene schaakhuis naar het andere spoeden. 1983 was voor hen mede 
daardoor een niet ongezellig jaar: de 5 minuten-partijtjes ( de vorige zomer buiten 
tot jolijt van verbaase toeristen) , de analyse van ( afgebroken) partijen, spelen om 
geld, het contact met geestverwanten uit andere clubs en de onvermijdelijke roddel. 

Tot slot 
De sfeer op dinsdagavond lijkt ongebroken. De opkomst is zeer redelijk. De tole
rantie van de leden tenslotte bleek enorm. Kinderziekten, incomplete spel( l) en, 
kapotte klokken, kleine conflicten, grote fouten: het is door de begripvolle leden 
in der minne geslikt. We hopen dat dit zo blijft. 

Namens het bestuur: 
Frans Oranje en 
Errit Petersma 



'") 

r·-- . 
\_j 

- 3 -
lcaissa il 
De mooie tijden zijn voorbij. �en kamp�oenschap voor het e�rste team van 
Caissa zit er dit jaar niet in. We zijn weer terug waa! we twee jaar geleden 
waren, een gegeven waaronder de meeste spelers overigens niet al te diep 

1 ' 
onder gebukt gaan, want spelen op zaterdagmiddag is ook niet alles. 

Na de nederlagen in de promotiecompetitie is Cl aanzienlijk verzwakt. De 
eerste twee borden (Beacinont en Köhler) vertrokken en verder raakten we Roos, 
Broer�en en Stuifbergen (weer) kwijt. Inm�ddels zijn we geluk�ig versterkt 
door de komst van Fred de Wilde (voorheen le bord van Tal 2). De gevolgen van 
deze uittocht lieten niet op zich wachten: in d�ei6�j� werden we weggespeeld 
door kampioenskandidaat Nieuw West 1 (Gi - 3t). De tweede ronde bezorgde ons 
een benauwde winst 'op Desisco 3 (5t - 4t). In de derde ronde werden we naar 
een regelmatige nederlaag (6t - 3t) gespeeld door Amstelveen 2, waarna we 
tegen Memo 3 voor het eerst écht wonnen (6 - 4).  50'/o, in de middenmoot, en 
daar zullen we wel eindigen ook. De eerste plaats wordt betwist door Tal 2 en 
Nieuw West 1. 

Wat valt er verder over het team te vertellen? Tot nu toe nogal wat in
vallers, en helaas enkele spelers die we nooit op de clubavond zien. Daarte� 

' 
genover staat natuurlijk de 'Pizza-maffia' die het zaakje bijeen houdt. De 
schoonheidsprijs lijkt me weggelegd voor de 'Lh7-partij' van Jaap Pijpers en 
de prijs voo.r de ongelukkigste speler voor invaller Marcel Nielen (bis)� .Tot 
slot de ra�lijst: 

bord gespeeld pnt. bord �esEeeld pnt. 
l Ignacia 4 l� 7/8 Nusink, A. 3 lt 

2 V.h. Kaar 4 2t 8 ) 
t Nusink, M • .  l 

3 De l'Ecluse 4 lt 7/8 Mix 2 0 
4 Petersma 4 lt 7/8 Nielen 2 0 
5 Bryans 3 1 9 Kurk 4 2 

5 De Wilde 1 1 10 Leijen 3 lt 2 

6 Pijpers 4 3 (!) 10 Wijchgel 1 l 

R. v.h. Kaar 

lcaissa 21 

De balans na de eerste 3 competitiewedstrijden is, met uitzondering van de . ' 

laatste ontmoeting, positief. Om met die laatste wedstrijd te beginnen: vrij- -
wel iedere speler schaakte onder zijn kunnen. Goede stellingen werden ver
prutst of nog remise; sommigen hadden in de opening al een blunder gemaakt. 
Algemene malaise dus met een 8-2 nederlaag tegen Amstelveen 3. Niemand won. 
En dan te bedenken dat de eerste twee ontmoetingen met werkelijk enkele zeer 
goede partijen twee maal ruime winst opleverden. VAS, dat Amstelveen opgerold 

.j 
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had, verloor zelfs met grote cijfers van ons. Er staan nu vijf teams gelijk 

in matchpunten bovenaan. 

Voor 1984 dus nog alle mogelijkheden. Remisestellingen:altijd in overleg 

met de teamleider treden voor acceptering of voorstel remise. Succes! 

A. Knop 

lcaissa 31 

Caissa 3 draait in de kopgroep van haar afdeling mee. Er werd gewonnen van 

Tal 5, met 6-4, onder andere na een adembenemend tijdnoodduel tussen Uiterw�k 

en zijn tegenstander. Tenslotte vielen beide vlaggen hoegenaamd gelijk met 

een fractie van een seconde verschil in ons voordeel. Thuis tegen TOZ 1 werd 

teleurstellend gelijk gespeeld$ Van het derde duel, tegen Desisco Watergraafs

meer, is het eindresultaat nog niet bekend, daar Martens nog een afgebroken 

partij heeft, die hij dreigt te verliezen. Als hij er in slaagt deze partij 

remise te houden, dan wint Caissa 3 met 5�4t. Om kampioen te worden dient 

op 24 januari in elk geval van Amstelveen 4 gewonnen te worden, daar dat 

tiental tot nu toe met overmacht zijn partijen wint. Veel schaakplezier en 

succes in het nieuwe jaar. 
G. Bos 

Percentages na 3 externe wedstrijden: 

1. Uiterwijk 100 1. Van Steden 50 ( uit 2) 
2. Hemmes 100 ( uit 2) 8. Manahoetoe 33 
3. Niel en 83 9. Mug 33 
4. Bilderbeek 67 10. Barendregt 25 � uit 2� 
5. Wijchgel 50 11 Martens 0 uit 2 
6. Bos 50 

A�nda 

januari 1984 vrijdag 6 Caissa 5 uit tegen ENPS/FMP 

dinsdag 10 Caissa 1 thuis tegen Necreba 1 

dinsdag 17 Caissa 2 thuis tegen Fischer Z 1 
dinsdag 17 Caissa 6 thuis tegen Donner 2 

donderdag 19 Caissa. 4 uit tegen De Raadsheer 2 

dinsdag 24 Caissa 3 thuis tegen Amstelveen 4 

dinsdag 31 Caissa 7 thuis tegen FSCRB 2 
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lcaissa 41 

Het vierde tiental van Caissa viel dit seizoen de eer te beurt om de spits af 
te bijten in de SGA-competitie. Dat ging al direct met complicaties gepaard, 
aangezien onze tegenstander, Maccabi 1, was verhuisd. Het werd een wedstrijd 
die begon met enorm veel telefoontjes en taxiritten. De indeling was nog niet 
perfect en er waren drie invallers nodig. Maar een compleet tiental trad.aan 
en verdedigde de Caissa-kleuren voorbeeldig: uitslag 4! - 5�. 

Een veel minder gelukkige wedstrijd speelden we tegen Isolani 2. We scoor-, 
den een maximum aan remises en afgebroken partijen. Uiteindelijk moesten we 
met een 6 - 4 nederlaag genoegen nemen. Het vierde tïental blijk� permanent 
een invaller nodig te hebben, een foutje van mijzelf bij de indeling. 

Ook de derde wedstrijd is niet gegaan zoals.we hadden gewenst. Tegen Tal 6 
wisten we in de thuismatch niet meer te maken dan een schamele 3� - 6!. Daarmee 
staan we niet zo geweldig. Maar we hebben nog vier wedstrijden voor de boeg. 
Wie weet wat we daarvan weten te maken. 

Frans Oranje 

lcaissa 6l 
Caissa .6 heeft nu drie wedstrijden gespeeld, waarvan twee verloren gingen en 
��n werd gewonnen. Het team is een achttal. 

De eerste wedstrijd was tegen Fischer z. 3. Zonder teamleidster, die haar 
verjaardag vierde, en met liefst vier invallers uit c7, die het niet erg best 
deden. Opgesteld aan de hoogste borden scoorden zij slechts een i punt (een 
remise van v. Kleef aan het derde bord). Vaste teamleden Buyserd, Venderbosch, 
v. Veen en Huang deden het aanzienlijk beter; zij scoorden samen 3'punten. Maar 
we verloren toch met 3! - 4!. 

De tweede wedstrijd, tegen Landsmeer 3, verliep.heel wat succesvoller. Met 
6 - 2 wonnen we van een gedemoraliseerde tegenstander. AlleeffBas Buyserd aan 
het eerste bord en Kees v. d. Plas, die op het laatste moment was ingevallen, 
haalden geen punt, om onze gasten niet helemaal te ontmoedigen. 

En dan de derde wedstrijd, tegen de vereniging van doofstommen, Tog, ge
speeld in hun prachtige nieuwe ontmoetingscentrum aan de Stadhouderskade. Tot 
circa 23.00 uur zag alles er veelbelovend uit voor C6. Invaller Leu,w had al 
vroeg op de avond ons eerste punt gescoord. Paul v. Veen en Nico Venderbosch . 
volgden met respectievelijk remise en winst. Ik verloor, maar Michiel v. Eijkert 
maakte dat weer goed door te winnen. De stand was 3! - i voor C6 en Tamboer 
en Huang stonden goed. Dat moest /minstens 5-3 worden. Maar t.oen ging er iets 
mis. Bas Buyserd verloor en Huang en Tamboer gaven op een ogenblik waarop zij 
de winst rustig hadden kunnen binnenhalen, via een reeks duistere blunders, 
beiden de partij weg. Opnieuw verloren we met 3i -4!. 

Dinsdag 17 januari moet C6 thuis spelen tegen Donner 2. Laten we hopen dat 
het in dit nieuwe jaar beter gaat. 
Persoonlijke resultaten: 
P. v. Veen 1 uit 2 v M. Eijken, 2 uit 2 1 • 

v B. Buyserd 1 uit 3 invallers " P. Tamboer 1 uit 2 -----

v N. Venderbosch 2� uit 3 L. Oomens 1 uit 2 
M. Leuw · 1 uit 2 

v K. Huang 2 uit 3 B. v. Kleef ·�uit 1 
v P. Deken 1 uit 2 L. Verstraeten 0 uit 1 

Paula Deken 
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FA. SCHAKELAAR & MATELOOS • 

De redaktie van ons vernieuwde clubblad heeft getracht ons zo gek 
te.krijgen om mee te werken.Daar hebben we nog ja op gezegd ook. 
Het zal natuu.�lijk gaan over dat fascinerende,prachtige,versla
vende,vervloekte,maagzweer verwekkende schaakspel.Maar met de 
nadruk op de randverschijnselen daarvan. 

IN HET KRUIPPAKJE. 

Er kwamen kennissen voor mijn 
ouders langs.Daarom verhuisden 
we naar de keuken.Het was daar 
zeer koud.§een wonder het was 
december I952,en ik was toen 
tien jaren oud.Het was nog nie 
de tijd dat alles doorgebroken 
werd zodat er geen open keuken 
in het huis was.Het deerde mij 
niet.Met een rood hoofd en 
tintelende handen zat ik ach
ter het schaakbord en j_k 
stond op winst.De tekenleraar 
van de overkant,die mij het 
spel op een regenachtige 
zondag had geleerd,was mijn 
tegenstander.Dit was de eerste 
serieuze partij tussen ons. 
Dat voelde ik duidelijk want 
het ging zo langzaam.Terwijl 
ik het zweet. steeds aan mijn 
broek afveegde kwam mijn 
moeder doodl�uk zeggen dat ik 
naar bed moest. 
Afbreken en morgen om vier 
uur na school uitspelen.Elk 
twee torens en wat pionnen, 
maar ik had een vrijpion. 
Een heel vergevorderde.In mij 
bed begon ik. steeds harder te 
duizelen.Wel gewonnen of toch 
niet?En hoe dan te winnen? 
Net als ik mij laat sussen, 
schrik ik weer wakker,nee dat 
kan niet want dan komt • • • • • •  
De volgende dag won ik. 
Een zee van oneindig geluk 
raasde over mij heen of woor
den van gelijke strekking. 
De eerste schermutseling is 
een feit geworden. 

Vandaar,daarvan,vandaar. 

P.S 

Twee jaar later had ik een 
handtekening van Botwinnik. 
Ik maakte vordering. 

0-0-0-0 

IN HET KHU IPPAKJE II. 

Toen hij zes maanden was, liet 
ik voor mijn zoontje een zacht
rubberen pion maken met aan de 
onderzij.de een stevie;e wstik 
ring. Hij zoog er fana'.1t op. 
Het z�ar�'wit geblokte linole-
um lag natuurli.jk al lang op 
zijn kamertje, waarvan de wanden 
bekleed waren met een rijk gedia
grammeerd behangetje. Aanmoedigend 
blikten de beeltenissen van roem
ruchte schaakmeesters het wurm 
toe. 
Toen zijn eerste woordjes niet 
het obligate mamma en pappa, doch 
mat en pat waren, wist ik mij op 
de goede weg. Snel danrna zette 
hij het eerste tandje in één 
der vele stukken, die in de box 
lagen. Ik begreep dat hij rijp 
was voor de theorie en las nog 
slechts schaakboeken ae.n hem voor. 
Schijnbaar moeiteloos zuigt hij 
de theorie nu dan ook ,,i t z'n 
a_uim. 
Binnenkort wordt 1Jij 3 en meld 
ik hem aan bij de club. U zult 
nog wel van hem horen. Ook v66r 
hij wereldka� 
� 

� s jtl 
�

�a 



) 

!�) 

- 7 -

'lJ E U  G D j 

Hallo jongens en meisjes. 

Allereerst de allerbeste wensen voor jullie in 19840 Dat een goed schaak- en 
vooral een goed schooljaar mag wezen! Dit krantje liet wel een tijdje op zich 
wachten, maar dat kwam doordat meneer Eijgenbrood lange tijd ziek was. Wij hopen 
natuurlijk dat 1984 een gezond en goed jaar wordt voor hem. 

We zullen nu maar eerst de externe competitie pnder de loep nemen. De stand: 
Aspirariten 2e klasse A 1. 

2. 
3. 
4. 

5� 

6. 

1. 
8. 

L1meer 1 

Amstel 5 

Amstel 3 
Chaturanga 1 

Tal 1 

Caissa 2 
A1veen 4 

Weesp 1 

3 6 14 

2 - 4 - 7 
2 - 4 - 6 
3 4 8! 
3 2 4 

3 - 1 - 6! 
3 - 1 - 5t 

3 0 3t 

Een remise van het tweede tegen A 'veen 4: Diederik 1, Serge O, Maurice t, 

Paul 1, Marco 0 (2! - 2!). Caissa 2 tegen Amstel 5: Micha s. 1, Bruno 1, 

Paul O, Inez o, Maurice 0 (2 - 3). Tal 1 tegen Caissa 2: Diederik, 1, Serge o, 
Micha s. O, :Bruno 1, Patrick 0 (3 - 2). Kleine nederlagen wel:Îswaar:, maar 
Caissa 2 kan toch geen rol van betekenis meer spelen. Jammer! 

2e klasse B 1. Caissa 1 3 - 6 - nt · 

2. A 'veen 3 3 6 - 11 

3. Dos 3 3 3 8 

4. L 'meer 2 3 3 8 

5. Amstel 4 2 - 2·- 6 
6. Tal 2 3 2 - 6! 

1. Donner 1 3 - 2 - 5t 

8. A 'veen 5 3 - 0 - 3! 
Uitslagen. ]os - Caissa 1 (2-3): Harry O, Diederik 1, Randolph O, Luc 1, Serge 1. 
Caissa 1 - A'veen 5 (3i-lt): Harry 1, Diederik 1, Frits o, Randolph 1, Luc �. 
Caissa 1 - Amstel 4 (5-0): Harry 1, Luc 1, Frits 1, Randolph 1, Micha s. 1. 

Het vlaggeschip van de jeugd staat fier bovenaan. Wel opletten tegen Amsteiveen 3. 
Deze wedstrijd spelen wij in Amstelveen op 10 februari. Wij komen dan in de 
sterkst mogelijke opstelling, t. w. 1. Harry, 2. Diederik (dit is de derde keer 
en helaas de laatste dat hij dit seizoen in het eerste mag spelen), 3. Luc, 4. 

Frits, 5. �andolph. 
Het eerste werd verleden jaar kampioen en �at kan het dit jaar ook weer wordenJ 

Verder konden wij in december twee nieuwe leden verwelkomen, t.w. Jonathan v.d. 
Wetering· en Willem vap. Beurden. Welkom! In de volgende krant de interne compe-
ti tie. De jeugdleiding: Han, Marcel en Bert. 

�-
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1 Ignac ia 3244 1 1 58 Kleef v. 1707 
2 Kaar- v./ t 2917 1 1 59 Koper- 1701 

3 t....r ij c h gel 2885 1 1 60 Jong P .'de 1684 
4 l.)c•s C. de 2777 1 1 61 Marx 1677 t 
5 Vos S.de 2663 1 1 62 Gould 1677 L �- 6 V.J i l de de 2648 11 63 Smit 1657 
7 t.-..li 1 dschu t 2635 1 l 64 Eijl<en v. 1655 

lf 
8 Bu 1 t 2629 1 1 65 Neidig 1625 

12 Hulst v • 2626 1 l 66 Del<en A. 1589 
13 Niel en 2610 1 1 67 Matthias 1582 

i 14 Pijpers 2599 1 1 68 Ba 1 i ndong 1582 

�l· 15 Nobel 2509 1 1 69 Cornel issen w. 1543 

16 Dommelen v. 2468 1 1 70 Long du 1543 
17 Nusink M. 2465 1 1 71 Louiszoon 1532 

18 Nusinl< A. 2435 l l 72 Ri jl<e 1519 
19 Ec 1 use de 1 ,. 2346 l 1 73 Del< en P. 1499 
20 Vega 2328 1 1 74 Dr-ost 1484 
21 Leviathan 2314 1 1 75 Cor-ne 1 i ssen H. 1462 
22 Petersma 2290 1 1 76 Woesthoff 1426 
23 Schie v. 2250 1 1 77 Ooster-w i.j K 1421 
24 Deken t....r. 2240 1 1 78 Kuyper 1406 
25 Uiter-wi.jk 2223 1 1 79 Mor-al is 1384 
26 Gr-uenbauer- 2212 1 1 80 Rietveld 1384 
27 Balder- 2188 1 81 Ver-str-ae ten 1383 

28 Or-an.Je 2136 1 82 Fernando 1345 
29 Manoehoetoe 2122 1 83 Stigter 1325 
30 Hemmes 2106 1 84 Vries de 1290 
31 Kur-k 2099 l 85 Vlaming 1250 
32 Bos 2098 86 Jong J.de 1236 
33 Knecht 2097 87 Aue 1224 
34 Knop 2058 88 Verhoeven 1214 
35 Lee uwe de 2039 89 Hogen boom Mw. 1213 
36 Lei jen 2039 90 Batenbur-g v. 1212 
37 Daal en �, . 2012 91 8uyse-rd 1203 
38 Ammers v. 1994 92 Bryans 1136 
39 Venderbosch 1984 93 Rooy de 1135 
40 Le uw 1970 94 Berkhout 1108 
41 Kr-oonenburg 1934 95 Manuri 1073 
42 R i essen v. 1920 96 Meurs .. v. 1070 
43 Bossch ie te 1897 97 Braaf 1032 
44 Martens 1897 98 Veen v. 1008 
45 Wol ters 1890 99 Hoogenboom 981 
46 Mol l erna 1888 100 Huang 977 
47 Tamboer 1859 101 Goossens 972 
48 Neuhaus 1858 102 Eimers 964 
49 Zon.Jee 1858 103 Borl<er- t 958 
50 Barendregt 1850 104 Kraft 954 
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