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VAN DE REDAKTIE 

Volgens de weerkundigen ie de lente deze 

week begonnen. 'Mis�chien scheelt dat wel in 

onze resultaten. Deze krant begint in ieder 

geval een stuk vrolijke dan de vorige. Stond 

�-) daarin nog het verscheiden, de teleurstelling 

centraal, deze keer gaat het om een nieuw be

gin. Vorige week kregen we op de clubavond 

(heel gezellig overigens, dat tournooitje! ) 
een zeer uitbundig geboortekaartje: 'Weet je 

wie er geboren is?'. Dat zijn Rens, zoon van 

Tineke de Jong en Gerard Bos én Fanny, dochter 

van Ans de Dood en Ronald de Vries. Beide ou

derp aren van harte gefeliciteerd. ( Voor een 

goede scha.a.kopvoeding raadplege men de ru

briek van onze vrienden Schakelaar & Mateloos 

in het januarinummer) 

En dan de vlag uit voor ons eerste jeugdt�am. 

Zij hebben het gepresteerd om ongeslagen kam

p ioen te worden. Met nog één wedstrijd voor de 

b oe g kunnen ze niet meer worden ingehaald! Vol

gend jaar speelt dit team in de hoogste klasse 

van de SGA - adspirantencompetitie. �et em op! 

C1 is gelukkig ook weer uit de gevarenzone, e

v.e�ala C2 �n eigenlijk de me.este andere teams 

behalve Cl;. 

Op d� , .. 1:,.ipavonden is het nog steeds een gezel

lige drukt� maar de grootste groei is er nu wel 

uit. Net qp tijd, anders waren we uit de kerk 

gegroeid. 

De'stand? Tja, vraag dat maar aan die appel! 
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D E  G OM .PU 'r � R 

Sinds het begin van de competitie maken we gebruik van een computer. 

Het verschil met de ma.nier waarop de ranglijst 
vroeger werd gemaakt hebt u allen kunnen konsta-
teren. Nog is lang niet allee geprobeerd om de 
computer optimaal in de cluborganisatie te ge
bruiken. 
De voordelen zijn talrijk: de wekelijkse stand 
is sneller gemaakt en op papier gezet. Boven
dien kan de stand nu veel meer informatie geven, 
omdat bij ieders naam zowel de punten, als de 
skore van de vorige ronde en eventuele ekstra 
punten vermeld staan. Ook het tiental waar men 
in speelt, het aantal invalbeurten e.d. kunnen 
wekelijks worden bijgehouden. Verder proberen we 
alle door Caissa-leden gespeelde wedstrijden bij te houden. 
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We gebruiken nu nog software die niet ideaal is voor het werken in 
de club. Maar met de hulp van Anton Deken wordt gewerkt aan een ge
heel eigen 'Caisea Keyzer Programma'. Bovendien experimenteert Anton 
momenteel met zijn kleine ZX om ook de indeling te computeriseren. 
De resultaten zijn verassend. Een belangrijk voordeel kan zijn, dat 
de indeling veel sneller gaat. 
Nadelen van de computer zijn er natuurlijk ook: fouten in de inge
voerde informatie kunnen erg hardnekkig zijn en bij verbetering weer 
nieuwe fouten tot gevolg hebben. Met ons nieuwe programma hebben we 
dat al duidelijk gemerkt. Een testperiode is daarom heel belangrijk. 
Ook de kosten spelen natuurlijk een rol. De situatie is nu zo, dat 
ik vóor mijzelf een computer heb aangeschaft en mijn bestuurswerk
zaamheden daarmee kan uitvoeren. Binnen het bestuur diskussieren we 
nog over de vraag hoeveel je in dit geval aan kosten door de vere
niging kan laten betalen. Als Caissa de computer zelf koopt zijn de 
kosten veel hoger, maar dan wordt ook beheer en gebruik een moeilijk 
punt. De kosten op dit moment kunnen worden geschat op ongeveer Yüû 
5ulden per jaar. Als Caissa een goedkoper systeem wil moet dat gezocht 
worden. Het bestuur zal in.deze met een voorstel komen en het is dan 
aan u om te beslissen wat Caisea verder zal doen. 

Frans Orar.j e 

A G EN D A 

1 3/3 02 - Tal 3 27/3 C2 jeugd - Weesp 1 
C6 - Es'80 2 3/4 C5 - Es'80 1 

16/3 Amstelveen 5 - 04 10/4 C4 - LCK 1 
20/3 POl' 2 - C3 12/4 VAS/ASC 4 - 02 
27/3 07 ... Chaturanga 1 Oosten/Toren 2 - 06 

C1 jeugd - Tal 2 
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-PARTIJEN 
Vanwege een overdosis aan partijen uit: interne en eksterne competitie 

vallen we deze maand maar weer eens terug op Gelenczei ''s onui tputte
lijke bron. Nogmaals staat d.e zet b4 ! centraal. Hoe heerlijk kan men 
de tegenstanders daarmeè in d� val lokk en! 
Het Siciliaans gambiet is onge�eer even oud ale de Siciliaanse ver
dediging. We komen het al tegen in een. It.aliaans handschrift uit 1 693. 

' De theorie beschouwt het gambiet ale dubieus, maar weet do argeloze 
zwartspeler dat ook? Wie B zegt, moet ook A zeggen (Tartakower). 

Wilkee - Anoniem, Australië 1957 

7. e2-e4 
2. b2-b4 
J. o.2-a).1 
De Karlsbad er 
3. . .. , d5. 

lt-. L c1-.a) 
.5. d2-d4- . 

6 • .  elf:d5 

c7-c5 
c5:b4 
b4-:a) 

variant; 

'Pb8-c6 
d7-d5 

beter ie 

Niet 6. e5; wit kan zi.J·n ontwik
kelingsvoorsprong alleen handha
ven door lijnen te openèn. 

6. . . •  

7. Pb7-c1 
8. PcJ-d5? ! , 

Dd8:d5 
/Jd5: d4 

Verhindert de terugkeer van de 
dame naar d8. Zwarte beste ànt
woord, is hier vermoedelijk De5+. 
Met twee pionnen meer speelt hij 
echter op afruil. 

8. • . •  �dt:d
d.� 9 Ta7:d7 Keo- n 

10: Pd5-t6+ �d8-b�? 
77. Pf-6-e8+ c?- · 

De Qesli�11.1e;nde fout. Na 11 • • • •  , 
Kb8; 12, ��,, Pf6; 13. Lc6, PeB; 
1 4. Le8, . had hij zich misschien 
nog kunnen redden. 

12. Td7- b 7 l<b6-a5 
7 J. La)-c5: 
·zwart geeft op wänt het mat door 
Ta1 ie niet 1te pareren. 
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Richter - Martens, 1957 

7. e2-elt- c7-c5 
2. P�l-/,3 d7-d6 

}o b -b'4 
Nu kan zwart niet 3. . . . , d5 
met voordeel antwoorden. 

J. . . . <:-,5;-r;4 
1/-. a2-a) 'Pb8-c6 
§. a.J: bit- Pc6-b4-: 
6. d2-dlt- e7-e6 
7. c2-c 1 Pb4--c6 
8. d4-d5 Pc 6-e5 
9. PfJ:e5 d6:e5 

70. L cl-g.5! 
Een mooie offerwending; als 
zwart d� loper wei�ert krijgt 
wit een fraaie aanval. 

/Jd8: g,5 
Lc8-a7? 
/{e8:d7 

De pointe van het lopero ffer : 

de zwarte koningsvlèugel is 
verlamd en de koning machteloos 
j"n het midden. 

7 1. • • • 
(4. Dd7-d5+ 

Zwart verliest 
1 5 • Db7: +. 

15. 0-0 . 
16. T al-a6+.:./ 

Kd7:e6 
Ke6-f6 

\ 
ook n� 14, 

Lf.8-e7 

• • •  ,.Ke7? 

En opgegeven omdat het na 16 • • • •  , 
ba6:; 17. Dc6+, Ld6'; 18. Dd6:+ mat 
is. 



CAISSA 1 

C1 leeft weer! Een 6t-2t skore 
tegen 'Angstgegner' Tal geeft 
weer moed. Oscar vertelde dat 
we tegen de Oedorpers al acht 
(!)seizoenen lang aan het kort
ste eind trokken, zelfs vorig 
jaar, toen we kampioen werden. 
De overwinning kwam op regel
matige wijze tot stand: slechts 
Arnold Nusink kreeg wat hu�p 
van Vrouwe Fortuna. Soepele 
overwinningen van Ignacia, Bry
ans, De l'Ecluse, Pijpers (5 
uit 6 intussen!) en Van Steenis, 
een gelukkig punt van Nusink en 
een gedegen remise van Wildschut 
deden de stemming al gauw tot 
grote hoogte stijgen. De nullen 
waren deze keer voor Peterema 
en De Wilde. Over d ez e  laatste 
i ets meer: Vorig s eizoen speel
de Fr ed nog in Tal. Tal won en 
Fred verloor. Intussen 'overge
lopen' pakte hij de zaken op 
d ezelfde wijze aan. Wel grappig, 
al zal Fred dat niet met me 
eens zijn. 
Ikzelf brak af (alwee� • • •  ) in 
g ewonnen stelling overigens; 
de uitslag zal nog wel als PS 
onder dit verslag komen. 
Nog één wèdstrijd nu, op 6 maart, 
en dan volgend jaar maar weer 
eens kampioen worden. 

Robert v.h. Kaar 

PS Totaaluitslag 7t-2t. 

CAISSA 2 

Sinds het vorige verslag heeft 
C2 alweer twee wedstrijden ge
s,peeld. Op 1'7 januari j.l. tra
den we aan t•gen medekoploper 
Fi�ohe� Z 1 • Het werd een span
n�pd� �trijd op vrijwel alle 

bord en, maar aan het eind van 

de avond bleek dat we beide 
punten aan de gasten moesten 
laten. 
üp 14 februari reisden we af 
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naar Uithoorn met in ona ach

terhoofd do w etenschap dat er 

nu tenmi nste ge lijk gespeeld 

moest worden om niet in degrn

datiegevaar te geraken. Het eer

ste team van de Amete1., w�Htrin 

ov�rig@na drie vrouwen meesµeel

den , had op dat moment nog mna:r 

één wedstrijd verloren. Dat be

loofde spannend te w ord er,. Toen 

alle kruitdampen waren opge5trok� 

ken prijkten er dan ook vele re

mises op het bord, maar dankz ij 
overwinningen van Clemens de Vos 

en Man.uri stonden we met 3t-4-t 
voor. Martin Nusink en ik braken 
af en moesten de tocht naar Uit
hoorn nogmaals maken. Daar wist 
Martin een dame-eindspel met een 
pion meer tot winst te voeren. 

Mijn eindspel stond minder en ik 

moest dan ook al snel opgeven. 

Toch weer een overwinning: 4t-5+. 
waarmee we on s stevig in zeg maar 

de subtop hebben genesteld. 

Pieter de Jong 

CAISSA 3 

C3 is het jaar 1984 begonnen met 
twee ned erlagen . Thuis tegen Am

etelveen werd het 4t-5t. Vier we

ken later in .Landsmeer tegen de 

club van die naam delfde ons der
de met 6-4 het onderspit. 
Na vijf wedstrijden bezet hot dan 
ook een matige middenmootpositio. 

Ae.n Hans Uiterwijk ligt dat niet: 
hij behaalde 4t uit 5 ! 
Met nog twee wedstrijd en voor de 

boeg moet er nog wat aan gedaan 

kunnen worden. 

Gerard Bos 

CAISSA 4 

Op 14 februari j.l. t��� 04, voor 
het e erst in de in september ge

plande opstelling, aan tegen �GW 1 • 

En hoe mooi wisten de meeste spe

lers uit de opening te komen en 
hun tegenstanders onder druk te 
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zetten. Ale een plotselinge on
weersbui draaiden echter de kan
sen. De rèmiae van Van de Woes
tijne was een fraaie come-back 
maar daarna vielen de koppen: 
Van Ammers, Willem Corneliseen 
en Matthias moesten de koning 
omleggen. Min. ging door zijn 
vlag en Meijer, Balindong en An
ton Deken deelden het punt. Ik
zelf had het mij wat makkelijk 
gemaakt door achter bord 9 plaats 

te nemen, ook al omdat ik wed
strijdleider was. Maar het werd 
mij ook gemakkelijk gemaakt: 
een punt rechtstreeks. 
Leviathan qrak af in gewonnen 
stelling. Voorlopig 3- 6, maar 
dat wordt dus wel 4- 6. Toch een 
tegenvaller voor c4. 

Frans Oranje 

CAISSA � 

Het schijnt niet goed te gaan 
met C5. Maar we horen maar niks, 
we horen maar niks. 

Nadere inlichtingen leren dat 
het verzwakte vi jfde, dat vorig 
jaar nog kampioen werd, nu toch 
een klasse te hoog speelt. Vier 
nederlagen op rij, dat doet het 
ergste.vermoeden. Maar in het 
schaakspel zijn de koningen 
zwart �n wit: met nog twee wed
strijden voor de boeg kan er 
nog van alles gebeuren. Kop op 
dus! 

Redaktie 

CAISSA 6 

Sinds het vorige verslagje, in 
het· clubblad van januari, heeft 

C 6  alweer twee wedstrijden ge
sp�el�. En allebei gewonnen, 
hetgeen qnme skore op 3 uit 5 
bracht. 
Dinsdag 1 7  januari kwam Donner 
2bij ons op bezoek, een club 
w��rbij ikzelf nog twee seizoe-. 
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nen,heb gespeeld. We wonrien met 
6t-1t, een uitslag waar verder 

weinig woorden aan toe te voe� 

gen zijn. V.d. Veen remiseerde 
aan het eerste bord en Buyserd 

verloor. Verder haalde iedereen 
het volle punt, inklusi ef i:r1 -
vHller Mollema. 
Dinsdag 14 februari reisden we 
af naar Weesp, om daar t eg en het 

derde team van de gel.ij.l.cnamige 

club te spelen. Met een enigs:;.;itis 

gewijzigde opstelling, Vend�r

bosch, Tamboer en Van Eijken op 
de kapborden, en twee invallers 
uit C7 (Vlaming en Gould) won C 6  
ha.ar eeret.e uitwedstrijd met 3-5 ! 

Het was een spannende wedstrij4 
met veel verassingen. De twee in
vallers aan bord 7 en 8 haaJ.den 
het volle punt 'binnen. Zo ook 

Tamboer en Van Eijken. We hadder1 

nog één punt nodig en dat, moest 
zo tè zien komen van he"t 1 ste 
bord. Maar Venderbosch gaf na een 
serie blunders toch de partij weg. 
Het zag er even naar uit dat we de 

overwinning wel konden vergeten, 

tot Huang k_wam melden dat hj_j ge

wonnen had, ondanks 2. pionnen ach

terstand. We waren zeer tevreden. 

Paula Deken 

ÇAISSA 7 

Op 2 maart j.l. speeld C7 tegen Am� 
roba 4 een partij waarin de stuk

ken aan beide zijden in grote ge
tale werden weggegeven. Oomens had 

aan het eerste bord zeker meer 
kansen toen zijn tegenst ander de 

dame weggaf. Ikzelf won eeu pion 

in de opening en kreeg vervolgens 
nog een stuk kado. Van Kleef wist 

aan het derde bord een ijzerster

ke konii1gsaanval op te bo.uwen, die 
winst opleverde. Gould kwam vanuit 

een rustige opening in ��n ��plo
sieve stand terecht, �i�t� een 

kans op het initiatief en . verloor . 
Aan het 5e en 7e bord gaven Aarts 

resp. Du Long een stuk weg in de 
opening, evenals Vlaming even la- .. 
ter. Aan het 8ste bord won Hogen
boom een stuk en gaf toen zijn dame 
weg: 3-5. Micha Leuw 



rao Schakelaar & Mateloos 

OUDSTE LID VAN CAISSA VERSLAAT VAN SCHELTINGA 

Een gesprek met Jaques de Jong . 

Voor one blijft het meneer De J·ong . Me.ar wie is hij? Om hem uit de 
anonimiteit te halen en voor een heel leg er van merendeels jong e 
scha.k ers bek endheid te g even, belden wij hem op. Een afspraak voor 
een g esprek kwam niet g emak k elijk tot ata.nd, maar uiteindelijk to

g en wij op een k oude zondagmiddag naar zijn huis. Hij groet ons recht 
vriendelijk en stelt .zijn vrouw aan one voor. Met z'n vieren scharen 
wij ons aan een g rote vierk ante tafel. Het valt mij op dat het hier 
heel stil en rustig is. De k lok ie duidelijk hoorb aar. 

-Meneer de Jong , hoe oud ia het oudste lid? 
- 7 �ebruari b en ik 84 jaar g eworden. 
-Hoe oud was u toen u met schaken b eg on? 
- Ik heb het spel van mijn b roer g eleerd. Omstreek s 1 935 toen Euwe 

k ampioen werd. 
Meneer de Jong hield in die tijd van een b oottochtje. In de g rote 
periode van Euwe tegen Aljechin voer hij naar Amerika om familie te 
bezoekeno Aan b oord werd veel schaak g espeeld. Ook de partijen om 
het wereldk ampioenschap werden op de voet �evolgd. Het was niet zijn· 
enig e bootreis. In 1939 voer hij met zijn vrouw naar Lening rad. 

-Wat is voor u een mooie herinnering op schaakg eb ied? 
De heer De Jong g limlacht even, er valt een k leine stilte, dan k omt 
hij met een mooie troef: 
- Ik heb van Van Scheltinga g ewonnen in een simultaan. 
Bescheiden voeg t hij eraan toe een beet,j e g eluk te heb b en g ehad om
dat Van Schelting a middels een venijnige pionvork een stuk verloor 
en dus k on opg even. Eeen mooi resultaat, beamen wij. 
We willen wat meer weten over de begintijd van Caisea. 
-Wie waren er toen b ij? 
- Neidig , Van Hulst, Barendreg t. Er werd toen nog niet gespeeld in 
de Oranjek erk . Een k lein club je was het: minder dan 40 leden. Als 

je g ewonnen had ging je naar de k ast en gaf je met een k r ijtje een 

streepje achter je naam. Uiteindelijk b leek dat iedereen veel mee r 
partijen had g ewonnen dan verloren. Want niemand verloor natuurlijk 
graag. Later kwam Eijg enb rood op de club. Ja, en dat was het einde 
van het krijtjeetijdperk . 
Ik k ijk naar Schak elaer die naar boven staart en mompelt: mooie tij
den moeten dat g eweest zijn; g ewoon met een krijtje anarchie scheppen. 

Met de huidig e toverdoos van prof. Prlwytzk ofeky ( oplettende lezers 
weten w�e ik b edoel ) ,is dat niet meer mogelijk . 

De heer De Jong ia heel lang horlog emak er en g oudsmid g eweest. Tot 
twee jaar g eleden werk te hij nog elk e dag. Een laffe overval en een 
zware periode in het �iek enhuis daarna, deden hem besluiten ermee op 

te houden. Terwijl hij dit vertelt realiseer ik me hoe b lijk ik ben 
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cao Schakelaar & Mateloos 

dat hij er nog zo goed uitziet. 
De juwelier De Jong schonk ooit een beker aan de club. Wat zeg ik7 
een beker? Dé beker, met zijn vele gegraveerde namen uit een roemrijk 
verleden. Sponsoring was er vroeger ook al: horloges werden gegeven 
aan hen die hoog zouden eindigen. Jaques de Jong maakte zich uiter
mate verdienstelijk voor de club door schaakklokken.voor een dubbel
tje te repareren. En bij gebrek aan echte klokken werden er gewoon 
twee wekkers in een kastje gestopt. Als ik de heer De Jong goed heb 
begrepen moeten er in onze kast nog enkele van die dingen zijn. Mis
schien kunnen we nog eens een museum beginnen. 

We laten het. verleden voor wat het is en··vragen hem of hij tevreden 
is met zijn 96ste plaats. Dat is hij natuurlijk niet al had hij juist 

. * 
de week ervoor weer eens gewonnen. 
Hij wijt zijn te vaak verlies aan te veel blunders, zoals het in la
ten staan van stukken. 'Maar ik speel door tot het bittere eind!' 
Ooitverloor hij een keer door met zijn middelvinger te spelen. Ziet 
u het al staan in een of andere schaakrubriek?: VERKEERDE VINGERBE
WEGING WERD SCHAKER }".ATAAL. 
Het drama wordt ons uitgelegd: in plaats van met de h-pion te spelen 
werd de g-pion aangeraakt en was het spel meteen afgelopen. Het is 
soms een mooi gebaar de pionnen op te schuiven met een vingerbeweging, 
maar dat moet dan wel gebeuren met de wijsvinger. De middelvinger is 
daarvoor. te plomp en raakt op· het laatsie moment . stuurloos. --Met -alle 
nare gevolgen van dien. 

-Bent u verslaafd aan het 
schaken? 

Hij mompelt wat en lacht. 
Schachnovelle wordt erbij ge
haald. Voor hem is sch�ken 

gewoon een prettige vorm om 
an.dero dingen een pa1lr uur 
te vergeten. 
Laatste vraag: 
-Wat zou uzelf nog aan dit �eT 

eprek willen toevoegen? 
-.Ik vind het prettig om te

gen vrouwen te spelen, dan 
heb ik vaak een goede kans 
om te winnen. 

-Wij danken u. 

Mateloos & Schakelaar 

We hopen Jaques de Jong nog lang zo te mogen aantreffen op de club. 

7 
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JEUGD 
HOERA! HOERA! Weer de vlag uit voor het eerste jeugdteam. Vorig jaar 
tekende meneer Eijgenbrood twee hele mooie vlaggen voor ons toen we 
kampioen werden in de derde klasse. Helaas ie hij intussen overleden�· 
Jullie kennen meneer Eijgenbrood misschien niet zo goed, maar als ik 
je vertel dat het die meneer was, die altijd aan het tafeltje bij de 
deur zat, met al die papieren voor zich en die dikke sigaar in zijn 
mond, weet je het zeker wel weer. Ik weet zeker dat hij heel blij zou 

zijn met dit tweede eukses, temeer daar dit misschien (?) het enige 
kampioenschap van Caissa kan wezen. Alleen ons 7e seniorenteam is nog 

in de slag voor de eerste plaats. Een mager resultaat helaas voor on
!lie grote club. 
De beslissende wedetrijq was C1 - Landsmeer 2. De opstelling: 1. Har
ry won keurig; de tegenstander .nam een torenoffer, Harry zette hem 
meteen schaak en alleen.de vijandelijke dame kon het mat voorkomen. 
Frits had aan bord twee wat· geluk maar ook veel meer ervaring dan 
zijn tegenstander. Diederik en Randolph wonnen heel snel hun partij 
en Luc berustte maar in remise. 4t-t voor ons en een lin�je van de 
SGA voor deze jongens. 
Verder wil ik hier het verslag van Marcel Nielen plaatsen omdat dit 
wel belangrijk is voor de jeugdcompetitie. 
In het verleden is gebleken dat het bijhouden van één grote winter
competitie langdradig werk is en doordat veel mensen soms na lange 
tijd van niet komen geen enkele kans meer maken op een goede eind
klassering is het spanningeelemen.t voor een groot deel verdwenen. 
Om administratiefouten voortaan te vermijden en de competitie een 
nieuwe spanning in te blazen, gaan we voortaan in groepen van±. 10 

mensen spelen. Elke avond worden er dan 2 partijtjes gespeeld, zo
dat elke competitiegroep na ongeveer 5 weken is afgelopen. De twee 
laatsten van een groep degraderen en de twee hoogsten promoveren, zo 
mogelijk. Dit brengt met zich mee dat een partij hoogstens een half 
uur kan duren, dus 15 minuten per persoon. Mensen die de groep win
nen krijgen uiteraard een prijsje. 

De einduitslag van de competitie is: 

1 Randolph 1 0 11 Marjan 6 
2 Frits 8 1 2 Luc 6 
3 Serge 8 13 Patrick 6 
4 Harry 7t 14 Bruno 6 
5 Marco 7 15 Teun 6 
6 Inez 6t 1 6 Jonathan 5t 
7 Diederik 6t 17 Willem 5t 
8 Micha S 6t 18 Jochem 5t 
9 Maurice 6 1 9 Johan 51 

2 

10 Paul 6 

Een mooi resultaat voor Randolph: jeugdkampioen van Cais�a en een 
beker rijker (die krijg je nog). Frits en Serge op een gedeelde 2e 
en 3e plaats. Ook een goede positie voor Inez (misschien een toekom
sig Nederlands kampioene?!) Een ietwat teleurstellende plaats voor 
Luc. Verdex· tooh heel wat punten voor het kleine druktema.kertje 
Teun. Goed zo Teun! 

Han, Marcel en Bert 
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1 Ignacia 4297 62 Oot es 2416 

2 l.)cis. C.de 4174 63 8U)'S 2408 

3 Kaar v. ,f t 4035 64 Ba 1 i ndong 2389 

4 1 .•. 1 i 1 ds.c hut 3918 65 Corne 1 is.sen w. 2382 

5 Niel en 3896 66 Daal en IJ • 2371 

6 Pijpers 3857 67 Matthias 2364 

7 W i 1 de de 3699 68 Kuyper 2343 

8 Knop 3687 69 Cor·r1e 1 i ssen H. 2255 

9 Wijchgel 3685 70 Neidig 2253 

10 Nobel 3645 71 Jc•nkman 2229 

11 Hulst v • 3643 72 Jong P.de 2226 

12 Nus.i nk M. 3613 73 Kleef �) . 2191 

13 Vos S.de 3569 74 Deken P. 2176 

14 Bult 3559 75 Dr·o-=.t 2153 

15 Di rks 3551 76 Koper 2132 

16 Venderbosch 3451 77 Verhoeven 2114 

17 Bos 3421 78 Aarts 2075 

18 Petersma 3396 79 Krc•c•nenburg 2045 

\') 19 Ecluse de 1 ·' 3390 80 Neuhaus 2025 

20 Or·anj e 3375 81 Marx 1936 

21 Nusink A. 3339 82 Long du 1908 

22 Steen is v • 3312 83 Louiszoori 1905 

23 Balder 3263 84 Rooij de .1895 

24 Lei jen 3256 85 Bryans. 1881 

25 Leviathan 3245 86 Fernando 1844 

2é· Dc•mme 1 en IJ • 3151 87 Woes.thoff 184:3 

27 Uiterwi�iK 3098 88 Smit 1812 : 
28 R i eE.s.en IJ • ;::o 87 89 Br·a.:-.f 1806 1 
29 Kurl<: 3046 90 Rij Ke 1805 

-1' 

30 Deken w. 3041 91 Ba tenbur:·g IJ • 1732 

31 Leeu'-"•e de 3036 92 Stigter 1730 

32 Schie IJ. 3013 93 Vr· i es. de 1728 

33 Eisses 2999 94 Hogenboom M'-"' • 1693 

34 Manoehoetoe 2962 95 Ooster·w ij K 1682 

35 M.:i.r·tens 2944 96 Jong J.de 1643 

36 Knecht 2'7'1 9 97 Aue 1639 

37 M.:-.nur i 2849 98 Buyserd 1638 

0 
38 Ammers. IJ' 2848 99 Vlaming 1637 

39 �,Jega 2847 100 Kraf t 1632 

40 Woest ij ne v.d. 2B42 101 E imer·s 1571 

41 Mug 2750 102 Berkhout 1567 

42 Steden IJ • 2745 103 Dalen •"J • 1551 

. 43 Meurs IJ • 2734 104 Huang 1470 

44 8 i 1 derbeek 2728 105 Goc•ssens. 1407 

45 Mol 1 erna 2725 106 BorKert 1385 

46 Gr· u en bau er· 2721 107 Hc•c•ge n boc•m 1309 

47 Le u•.•.• 2685 108 Veen v. 1250 

48 EiJker1 IJ • 2654 109 Veen v.d. 11 76 

49 Tamboer 2622 110 Pawl i tzK i 11 72 

50 t�lcil ters 2587 111 Min 1122 

51 Hemmes 2584 112 Flin.kert 1032 

52 Bos.s.ch i eter· 2576 . 113 Di Jkstra 916 

53 .  Meijer 2567 114 Vreeze de 860 

54 Deken A. 2547 115 Mettr·op 831 

55 Gould 2544 116 Plas IJ • d. 736 

56 Oomens 2523 11 7 Musser· t 700 

57 Barendregt 2516 118 Mix 657 

58 Bc•sma 2495 

59 Zonjee 2489 

60 .Jager de 2488 

61 Rietveld 2425 Bij gevJerk t t/m de 24e ronde 

echter nog zc•nder de bonds-
wedstrijden 5e en 7e 




