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No. 288, augustus 1985. 

VAN DE REDAKTIE 

In navolging van onze wedstrijdleider, 
d:ie aa.:n het b.egin van de zomercompeti:tie· 
de ranglijst -waar wij allemaal opstaan ! 

omk:ee!rt, is uw redaktie van mening gewees:t 
e� go�d aan te doen dit ook eens met de 
.k::rrant te doen. Vandaar dat u net even 1!IW 
nieuwsblad 180 graden moest draaien om dit 
t.e lezen. · "Zolang het mijn maag :maar niet: 
is..", moet u ma.·ar denken. Tegelijkerti jd 
kan de wedstrijdleider zien wat een onzi�,,---
het eigenlijk is om· de heleboel op z'n ko�� 
1:1.e ze.tten . 

· 

Enfin, nog één ronde en de lijst wordt 
weer· rechtop gezet. 
Dan kunnen we weer· beginnen aan een lange , 
lange wintercompetitie. . ; � . 
In deze krant geen wedstrijdverslagen en 
dergelijke, maar wel veel materiaal die 
� nodig hebt om de jaarvergadering van drie 
september bij te wonen. 

Huiswerk 
Bestudeert u vooral de voorstellen tot 
regelementswijz�gingen van onze wedstrijd
leider· zet de begeleidende kritiek van 
de redaktie. 
Dit komt de democratische besluitvorming 
op onze vereniging alleen.�§ar ten goede. 
Restte ons nog u een spannende wintercom-
peti �ie toe te wensen. ( '.,., ,• 
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BESTUURSMEDEDELINGEN. 

Dit nummer van Caissa Nieuws is voor het grootste deel aan de komende 
vergadering van de vereniging gewijd. Hierin vindt U de Agenda en de 
stukken, die daar betrekking op hebben. De vergadering opent het 
nieuwe seizoen en wordt gehouden-conform de traditie- op de eerste 
dinsdag van dat nieuwe seizone, dus op 3 september aanstaande in ons 
clublokaal. Natuurlijk stelt het Bestuur een zo groot mogelijke 
belangstelling en deelname van de leden op hoge prijs. 
Een ieder zal verrast zijn door het aangekondigde vertrek van onze 
penningmeesteres Els Hogenboom. Zeker voor het Bestuur kwam het hard 
aan. We zijn erg blij niettemin in Pelle Mug een kandidaat voor de 
opvolging· te hebben gevonden. 
Sinds het vorige nummer zijn enige mutaties in het Ledenbestand te 
melden. George Jansen zal het komende jaar niet meer mee gaan doen en 
ook Nero Matthias heeft voorlopig voor andere activiteiten gekozen. 
Ook Marcel Manoehoetoe en Peter Hofman hebben aangekondigd niet meer 
te willen schaken volgend seizoen. Maar wellicht zien we hen vroeg 
of laat weer eens terug op onze club, we wensen hun het allebeste. 
Het was erg leuk, dat Michiel van Eijken zich weer liet zien, maar 
hij zal ook voorlopig niet regelmatig op de club kunnen spelen. 
Heel wisselvallig is de belangstelling voor de zomercompetite. 
Op 27 augustus wordt de laatste ronde gespeeld en op de Ledenvergade
ring zal er een beker worden uitgereikt aan de zomerkampioen, 
maar wie dit worden zal? 
Spannend is het zeker geweest en wie er ook kampioen wordt, hij.heeft 
toch wel moeten laten zien iets van het schaken af te weten. 
We zagen een groot aantal leden van onze club schaken in het open 
OHRA-toernooi in Krasnapolsky, in de laats�e week in juli. 
Overigens met wisseld succes. Ikzelf was wedstrijdleider bij het 
Jeugdtoernooi, maar daar was niemand van onze jeugd!? 
In ieder geval een erg leuk toernooi, waar veel goede kritiek op was. 
Onthoud het eens voor het volgende jaar. ( 

Wedstrijdagenda: 

3 septembe�· 1985 
10 september 1985 
17 september 1985 
24 septembet 1985 

Frans Oranje. 

Jaarvergadering. 
le ronde wintercompetitie 
2e ronde 
3e ronde. 
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DE KONING. 

Dat schakers over het algemeen een conservatieve indruk maken, heb ik 
in mijn beschouwing vanuit en over de toren, enkele edities Caissa 
Nieuwsgeleden, r�eds �etoogd. Niet voor niets is onze wedstrijdleider 
F. Oranje een vervent schaker vanwege de koning, hoewel hij slechts 
van de arme tak van ons Oranjehuis is. Wist U trouwens dat hij op zin 
deurpost een oranjegekleurd naambordje heeft met ORANJE erop? 
Vreemd, want mijn auto is rood en dat zet ik er toch ook niet op. 
Toch zijn er vast wel minder koningsgezinde schakers. Er zullen zich 
haast wel zeker patriottische schakers onder ons bevinden. Maar het 
is onbegrijpelijk, welhaast een wonder, dat deze lui na jaren en ja� 
ren schaken nog steeds met de koning spelen en nog nooit op een jaar
vergadering het voorstel hebben ingedient om de aristocraat van ons 
schaakspel af te zetten om een president- wel of niet voor het leven
te kiezen. Dat zou van schaken een republikeinse sport maken in plaats 
van een koninklijke. Zou het soms iets te maken hebben met de K van 
de K.N.S.B.? Als je n.l. die K. weglaat, krijg je ook weer zo'n naar 
woord. 't Zeu leuk zijn, zo'n president. We zouden kunnen afspreken 
om in een -partij om de 3 á 4 zetten een nieuwe president te mogen 
kiezen. Vlak voordat U dan'mat staat, schrijft U even snel nieuwe 
verkiezingen uit en wordt een ander stuk president. Vervolgens kan 
uw tegenstander, die zich suf heeft zitten pr�izeren om het matnet 
compleet te maken, geheel opnieuw beginnen en op zoek gaan naar dat 
stuk, dat weer voor minimaal 4 zetten de scepter over z'n kudde zwaait. 
Koningen, tja. Vreemde stukken zijn dat. Ik vraag me altijd af welke 
kranten ze lezen. Wist U dat in Friesland de koning king wordt ge
noemd en dat hij daan de vorm heeft van .een dam.houtje? Je kunt hem. 
zelfs opeten, hetgeen aansluit bij een oude friese gewoonte om hun 
overwonnen tegenstanders te consumeren. Als ze de kans kregen, zouden 
ze dat nog steeds doen! Het enige niet-koninggezinde wat Patriottische 
schakers doen, is de koning zo af en toe verjagen. Over het algemeen 
gooien ze hem om. Koninggezinde schakers leggen hun koning gewoonlijk 
zachtkens neder indien ze verloren hebben, doch meestal voorkomen ze 
dat door gewoon te winnen. 
Enige dierenliefde kan ons schakers niet ontzegd worden, daar wij 
hoofdzakelijk in de winter schaken en zodoende met een winterkonink
je spelen. Doch als onze monarch.is afgereisd naar zijn zomerverblij; 
-Köningswinter?-, zien wij altijd veel minder mensen op de club, 
terwijl het dán het moment is om, tenzij er door hem een abdicatie 
werd afgekondigd, hem af te zetten! 
Tot besluit zou ik een ieder clublid, dat met de gedachte rondloopt, 
vooral na het lezen van bovenstaande en daardoor is wakker geworden, 
om onze schaakkoning te verjagen danwel zich op een andere wijze van 
hem te ontdoen, b.v. door middel van de guillotine, willen vragen om, 
mocht het ooit zover kom�n, een ander stuk voor onze gelikwideerde 
koning te bedenken. Ikzelf stel voor om iedere schaker de vrijheid te 
geven om met z'n eigen "lievelingspresidentje'' te mogen spelen. 
Dat staat bes� grappig. De éán speelt met een poppetje dat op 
Viool Castro lijkt, een ander speelt met Duisenberg, ook één of an
dere presidint, en weer een ander met Regen. Minder slechte oplossin
gen zien wij per omgaande tegemoet. 

- __________________ . ___ .... ---- -----

Willem GrUnbauer. 

------- -- -------- -
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AGENDA " 
Vergadering van Schaakvereniging Caissa o.p dinsdag 3 september 1985. 

1. Opening. 

2. Notulen vergadering 4 september 1984. 

3. Ingekomen stukken. 

4. Jaarverslagen 

5. Begroting 1985-86. 

4. 1 Secretaris 

4.2 Interne competi�ie 

4. 3 Bondscompetitie 

4. 4 Penningmeester 

4. 5 Jeugdcommissie 

4.6 Redactie Caissa.Nieuws 

6. Verslag Kascontrolecommissie en benoeming ·Kascontrole commissie 
1986. 

7. Uitreiking van de prijzen van het afgélopen seizoen. 

8. Programma komend se�zoen. 

9. Behandeling voorstel Regele�entswijzi�ing. 

10. Bestuursverkiezing. 

ll. Rondvraag. 

12. Sluiting. 

Onze oud..:redakteur gaat he.t. deze winter wWR- proberen, t.erwij l zomerkam
pioen Buis(r) ook hoge ogen gaat gooie:1r+ 
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TOELICHTING opde AGENDA van de ledenvergadering van 3 september 1985. 

1. Opening door de voorzitter om ongeveer 20.00 uur. 

2. De Notulen staan in Caissa'Nieuws van oktober 1984. 

4. 4 .2 Verslag Interne competitie. 

De interne competitie is gespeeld in 30 ronden. 
Sinds 1 januari 1985 wordt met de indeling begonnen om 20.00 
uur pre�ies. Ook is sindsdien ingevoerd om het kleursaldo van 
de gespeelde partijen per speler klein te houden. Het aantal af
gebroken partijen is enigzins teruggelopen. Er was een avond min
der uitspelen van afgebroken partijen nodig. 
Winnaar van de interne competitie werd Robert van het Kaar, 
tweede Han de l'Ecluse en derde Rob Wildschut respectievelijk 
76, 56 en 60% scorend. 

Overige verslagen worden separaat gebracht of in dit nummer 
afgedrukt. Het verslag van de Bondscompetitie heeft gestaan in 
het juni/ juli nummer dit jaar van Caissa Nieuws. 

5/6. Begroting vindt. U in dit nummer. In de Kascontrolecommissie van 
twee leden treedt. jaarlijks een af en wordt een nieuw lid voor 
twee jaar benoemd. Willem GrUnbauer is aftredend. 

8. Het Bestuur stelt voor het komende seizoen in te schri jven 
- met een viertal voor SGA-cup · 
- met vijf tientallen en een achttal voor de SGA-competitie 
De jeugdcommissie zal met een vijftal inschri jven voor de 
jeugdcompetitie van de SGA. 

9. Het competitiereglement vindt U ook in het oktobernummer 1984 
van Caissa Nieuws. In dit nummer staat het voorstel tot enkele 
wijzigingen in dit reglement. Het betreft: voornamelijke enige 
praktische aanpassingen. 

10. In het Bestuur zijn Errit Petersma, Paula Deken en Els Hogenboom 
aftredend. Alleen Els Hogenboom is niet herkiesbaar. Het Bestuur 
stelt Pelle Mug voor· als nieuwe Penningmeester. Hi j zal de func
tie �anvaarden, als de vergadering hem verkiest. 
Els Hogenboom heeft 13 jaar de financiele belangen van onze ver
enigtng behartigt. Zij ziet zich nu genoodzaakt afscheid te nemen. 

+ + + + + + + + + 



JAARREKENING S.V. CAISSA 1984 - 1985 
==================================== 

Kontributie f 9.418,90 Zaalhuur f 2.530,--

766, 82 

4.917,73 

300,06 

389,20 

Kontributie jeugd Il 1.117,70 Maandblad 11 

Rente 
Donaties 
Bijdrage porti 
Verkoop notatie-

boekjes 
Meer uitgegeven dan 

ontvangen 

Il 116, 97 
Il 20,--
Il 8,80 

Il 56,50 

Il 806,31 

f 11.545,18 
=========== 

Kontributie SGA 
Prijzen 
Aanschaffingen 
Porti 
Vervoerskosten 
Komputer '83-'84 

Komputer '84-'85 
Notatieboekjes 
Jeugdschaak 
Diversen 

JAARREKENING JEUGDSCHAAK 1984 - 1985 
==================================== 

Kontributie f 1.117,70 Zaalhuur 
Maandblad 
Kontributie SGA 
Prijzen 
Boeken 
Diversen 
Meer ontvangen dan 

uitgegeven 

f 1.117,70 
=========== 

BALANS S.V. CAISSA ULT. AUG. 1985 
================================= 

Kas 
Giro 
Bank 
Nog te ontv. kontr. 
Idem jeugd 

f 
Il 

Il 

Il 

Il 

221,90 

1,73 
1.406,32 

911,35 
112,50 

f 2.653,80 
=========== 

6 

Nog te betalen: 
- Mat.Beheer SGA 
- Vervoerskosten 
Saldo 

65,75 

479,15 

250,--

250,--

345,80 

812,17 

438,50 

f 11.545,18 
=========== 

f 220,--
Il 154,--
Il 267,57 
Il 71,35 
Il 79,50 
Il 19,75 

Il 305,53 

f 1.117,70 
=========== 

f 
Il 

Il 

47,--
313,--

2.293,80 

f 2.653,80 
----------------- - ----
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BEGROTING S.V. CAISSA 1985 - 1986 

================================= 

Kontributies: 

95 x 4 x f 25,- - = 

27 x 4 x f 12,50 = 

Noot van de redaktie 

f 
" 

9.500,--

1.350,--

f 10.850,--

=========== 

Zaalhuur 
Idem jeugd 
Maandblad 
Idem jeugd 
Kontributie SGA 
Idem jeugd 
Prijzen 
Idem jeugd 
Res. aanschaff. 
Porti 
Vervoerskosten 
Boeken jeugd 
Komputerkosten 
Diversen 
Idem jeugd 

f 2.530,- -

220,- -

850,- -

150,- -

4.700,- -

450,- -

350,- -

150,--
200,--
100,--
300,- -

100,--
250,- -

400,- -

100,- -

f 10.850, --

=========== 

·:. 

Uit b.ovenstaande kunt u opmaken dat de Schaakbond Groot Amsterdam 
eventjes bijna 50% van onze contributie opslorpt. 
Ongeveer de helft van onze leden heeft daar weinig of geen belang 
bij, daar zij niet. "extern" spelen. 
Wij willen u dan ook op de potentie�le mogenlijkheid wijzen om 
op de jaarvergadering het voorstel in te dienen ons lidmaatschap 
hij de SGA op te zeggen. 
In elk geval zou een protest op zijn plaats zijn! 

Clemens in zijn karakterestieke denkhouding. In de zomerkompetitie· 
hebben we hem niet gezien, maar komende winter zal ook hij hoge ogen 
go0ie:n! ! 



COMPETITI EREGLEMENT VOOR DE CLUBCOMPETITIE 19a!l · 198 6' 
=====================�========================�=�====� 

1. aan het begin van de competitie wordt een rangorde cpgemaakt,die afgeleid is van de 
eindstand van de vorige clubcompetitie; 

2. elke speler krijgt wekelijks een waardecijfer toegekend,dat afhankelijk is van de 
plaats op de ladder; 

3. de indeling op de speelavonden geschiedt om 8"10 uur precies;wie later komt kan die 
avond niet voor de competitie spelen,tenzij hij zijn later komen tevoren heeft gemeld; 

4. iedere speler speelt tegen �e in de nabijheid op de ladder staande aanwezige speler; 
5. twee dezelfde spelers spelenmaximaal drie keer tegen elkaar; 
6. bij de eerste ontmoeting wordt om de kleur geloot,bij de 2e ontmoeting wordt van kleur 

gewisseld,bij de 3e ontmoeting wordt opni auw geloot; de w.l. houdt bij welke tegen
standers een speler had en welke kleur hij d�arbij voerde; 

7. bij een overwinning verkrijgt men het waardecij�er van de tegenstander aan punten,bij 
een remise de hleft daarvan en bij verlies 0 punten; 

B. elke week wordt een nieuwe rangorde opgemaakt,waarin de resultaten van de vorige ron�e 
verwerkt zijn; 

9. wordt een partij afgebroken,dan krijgen beide spelers � van het eigen waardecijfer aan 
punten;de partij wordt hervat op de op de envelop vermelde datum;komen beide spelers in 
de loop van de week tot een beslissing,dan moet het resultaat uiterlijk maandag d.a.v. 
aan de w.l.bekend gemaakt worden; de 1/3 verkregen

1
punten worden dan verrekend; 

10. bij verhindering,gemeld aan de w.l.,verkrijgt men 3 van het eigen waardecijfer aan pun-
ten;wie zonder bericht wegblijft krijgt 0 punten; t 

11. is het aantal spelers oneven,dan krijgt degene die niet speelt 3 van het eigen waarde
cijfer aan punten;één speler kan slechts twee maal voor die vergoeding in aanmerking 
komen;een zelfde vergoeding krijgt hij,wiens tegenstander in een bondswedstrijd niet 
opkomt; 

12. nieuwe spelers kunnen onmiddellijk worden ingedeeld;hun plaats hangt af van verkregen 
inlichtingen over hun speelsterkte; 

13. speelt iemand in é�n week twee maal (in een bondswedstrijd kan ook op een andere avond 
gespeeld moeten worden) dan tellen beide

1
resultaten;alle spelers,die in die week slechts 

één maal spelen krijgen als compensatie 3 van hun eigen waardecijfer extra; 
14. als in èen bondswedstrijd een speler afbreekt en daarna blijkt dat zijn kansen op remise 

of winst gering zijn maar tevens blijkt dat de partij doorslaggevend is voor de uitslag 
van de wedstrijd kan hem,als de teamleider hefu opdraagt door te spelen,bij verlies 1n 

"remise aan punten" worden gegeven; aan een speler,die remise in handen heeft,maar in 
opdracht moet doorspelen,kan bij verlies ook een "remise aan punten" gegeven w�rden; 

15. spelers,die om bepaalde redenen lan� moeten verzuimen (ziekte-avondwerk�cursus-etc.) 
krijgen als compensatie 50% van hun waardecijfer aan punten; 

16. de eindstand van de competitie geeft aan in welk team men speelt in de daaropvolgende 
bondscompetitie; in de rangorde blijven de 9e en 10e plaats onbezet voor bijzondere 
gevallen;zijn die er niet,dan schuiven alle spelers 2 pls�tsen op; 

17. speeltempo: clubcomp: 35 zetten in 1t uur,daarna 20 zetten per uur; 
bonèscomp: 40 zetten in 1i uur,daarna 30 zetten per 1t uur; 

18. puntenvergoedingen bondswedstrijden: 
pram. kl. 1 e kl. 2e kl. 3e kl. 

200 190 180 170 
199 1 89 179 169 
enz. enz. enz. enz. 

4e kl. 
160 
159 
enz. 

Se kl.· 
150 
149 
enz. 

1 e bord 
2e bord 
enz. 

19. hij= zij; hem = haar speler = speelster ; zijn = haar 
20. in gevallen,waarin niet is voorzien,beslist het bestuur. 



Artikel: 

2 

3 

4 

6 

8 

nieuw 

11 

VOORSTEL TOT REGLEMENTSWIJZIGING 

Competitle 1985/86 

toevoegen: 

wijzigen: 
toevoegen: 

toevoegen: 

wijzigen: 

toevoegen: 

inlassen: 

schrappen: 

"elke speler wordt aan het begin van de c.ompeti.tie 
een puntentotaal toegekend van twee maal zijn 
waardecijfer. Deze punten worden bij de zesde ronde 
weer afgetrokken van de punten, die men dan heeft" 

"om 8.10 precies" in "om 20.00 uur precies" 
"Voor hen die later komen dan 20.30 uur, vervalt het 

recht�op spelen, en in het geval men is ingedeeld, 
wordt de partij voor de laatkomer verloren 
verklaard" 

"met een marge van maximaal negen plaatsen naar 
onderen of naar boven" 

"bij de eerste ronde wordt om de kleur geloot· Bij 
de volgende ronden wordt de kleur bepaald door.het 
kleursaldo van de spelers. Indien hij een tweede 
ontmoeting tussen twee spelers weer dezelfde kleur 
wordt toegewezen op grond van het kleursaldo, kan 
van kleur worden gewisseld. 

"V66r de aanvang van elke nieuwe ronde worden een 
ro�deverslag en een ranglijst in het speellokaal 
opgehangen" · 

"De winnaar van een partij is verplicht een uitslag
briefje in te vullen en bij de wedstrijdleider in 
te leveren. Bij remise is dit de taak van de wit
speler. Tot twee weken na de speeldatum kan men bij 
de wedstrijdleider protest aantekenen tegen eventu
eel foutief ingevoerde ui.ts lagen en/of puntenbere
kening " 

·"De teamleiders zijn verplicht de uitslagen van ge
s peelde bondswedstrijden aan de wedstrijdleider te 
melden, evenals de uitslagen van later uitgespeelde 
partijen " 

"een zelfde vergoeding krijgt hij, wiens etc • •  " 

Commentaar van uw redaktie 

Achter art.ikel drie staat iets onvolledigs. Om acht uur wordt er ingedeeld. 11iprecies" staat er zelfs bij. Er zou achter "toevoegen" moeten staan: Voor hen die later komen dan 20.30 uur, � dus zijn in edeeld!' (zie bij "Precies"), wordt de partij voor de laatkomer ver oren verklaart" l'J'it het voorstel van de W. L. zou ik namelijk kunnen opmaken, dat als ik om 20.29 kom, ik het recht op spelen heb. 
Bij artikel 6 staat: Wijzigen: Indien bij een tweede ontmoeting tu!ssen twee spelers weer dezelfde kle�r wordt toegewezen op grond van het kleursaldo, kan van kleur worden gewisseld. 
Stel: Ik heb in een eerste ontmoeting tegen Mr X zwart. 
In de tweede ontmoeting heb ik, op grond van het �leursaldo wéér zwart. Ik stel voor: "Mr. X, ik wil wit" MrX zegt "En ik wil geen zwart". Beter zou m.i. zijn om Kan te vervangen door moet of het laatste te vervangen door "Degene die voor de tweede maal zwart heeft, heeft het recht om met wit te spelen." 



In artikel 8. achter nieuw-inlassen staat: Tot twee weken na speel
datum. 
U ziet de verkeerde berekening pas .t wk na speeldatum, die week daarop 
is het kerst of u speelt toevallig uit. Protest dus altijd te laat. 
Hier zou de redaktie een ruimere marge voor willen aanschaffen, en dan 
niet in weken, maar b.v."tot 4 speelavonden na de speeldatum". 

En verde;r· :11"De teamleiders zijn verplicht • • • • •  Mijn vraag is, aan wie? 
Aan de W:•lr• extern o·f aan de W.L. Intern? En indien dit niet gebeurd, 
kunnen we dan represailles verwachten? Verplicht zou m.i. beter ver
vangen kunnen worden door geacht. 

Punt 11: Schrappen. "Eenzelfde vergoeding • . • .  enz. Maar wat krijgen 
deze spelers dan? 

Correspondentie-schaak met de Amerikanen. Doen1' 

10 



/ 
Deze keer géén partij van Dhr. IJ Yoghurt. Vorige keer heeft u immers gelezen dat hij in 
de vreemde was en onze clubkas was niet toereikend om geld te geven voor een retour, 
zodat onze onfortuinlijke speler snmcn mrt onze buitenlandse verslaggever per fiets aan 
de terugtocht bezig is. Deze fiets was n. I. ï1ls handbagage op de heenreis meegenomen. 
Wel stuurde onze gewaardeerde clubgenoot een kaart met een bijzonder mooi landschap. De 
achterkant konden wij niet ontcijferen. Deze drukken we hierbij af. 

Onze verslaggever EI Yoghurt stuurde echter een 
. J . 

.1
.

N prijsvraag op. Deze lujdt als volgt: 
1Nlil il�!l1ni1 m� nJ'7 O'llJnn nnH�J 

i1'7Pi11,,;i '7v 1.l�n n'71li1 0, llflN.l Wie kan onderstaande partij overzetten in onz� neder
landse notatie en wie speelde deze partij tegen wie? 

n�'7 V'.li1'1 inP.l ;mum i11'i11Ji1 
• Y'J71N 1t71\1 IJ.l ilt11\7 - i11Tn tl� m 

lT'Nl nu1?nï1 '1J.l ilt7'" mmpn nmTïl 

'1J '1YN1 Y'J71N ,,l�lll n'JIJi1 D' 

12 NxN 
13 PxP? 
14 B-K3 
15 o-o 
16 P-OR4? 
17 R-Nl 

PxN 
PxP 
P-N3 
o-o 
P-0R4 
B-02 

18 
19 
20 
21 
22 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

P-Q4 
P-QB4 
N-QB3 
N-B3 
P-K3 
B-Q3 
Pxl3 
P-K4 
P-Q5 
N-R4 
P-84?'. 

R-N2 
R(2)-KB2 
B-B2 
8-02 
8-Kl 

Onder de goede oplossingen worden twee 
overmatig en overherlijk gekoelde pils-

jes verloot. De oplossing kunt u in een onzer 
komende nummers tegemoet zien. 
De oplossingen inleveren bij Willem. 

Restte mij nog mede te 
delen dat de spelers van wereld
ni vo waren cq zijn. Veel succes: 

R-id 
Q-K2 

N-KB3 
P--n 
B-N5 
P-Ob4 
N-83 
8xNch 
P-03 
P-K4 
N-K2 
P-KR3 
N-N3: 

P-KN4 
0-Kl '. 
O-N3 

23 
24 
25 
26 
27 

Q-03 N-R4 
RxRch RxR 
RxRch KxR 
B-01? N-B5 
0-82???? BxP: 

Een ki jkj:e achter de colll:lissen van onze koffie-rondbrengers. Dhr. Gillot achter een stev,ge 100-koppige afwas. 
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Hieronder vindt u de eindstand van de zomercompetitie. Zoals, u 
ziet. hee�t uw redakteur de zomeruitel op l punt. na verwezelijkt. 
Doah de echte winnaar is natuurlijk l!luys. Alle partijen op één na 
schreef hij op zijn naam. Een t.erechte winnaar dus. Gefeliciteerd!! 
Knecht, die enige ronden afwezig was, is toch nog als derde geeindigd. 
En wat dacht u van Louiszoon • • •  ? 
Velen van ons zullen zich afvragen waarom s. de Vos .niet bij de eersten 
staat. Waarschijnlijk kon hij de druk, die zo'n kampioensstrijd na
tuurlijk met zich meebrengt, niet meer aan. Petersma kon het tegen 
alle verwachting in ook niet verder brengen dan een negende plaats. 
Jam.me�. Uw redakteur had nog graag eens tegen hem gespeeld. 

9. Petersma 392: 
s. Manoehoetoe 391 
7. Hemmes 388 
6. Vlug 381 
5. �eo 379 
4. Louiszoon 310 
3. Knecht 295 
2. Grünbauer 292 
1. Euys 291 

s.v. Caissa, 
Wildeman 6 hs,, 
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