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Vrienden, 

Stof voor een maandblad is er nog niet,Daarom geven we 
per circulaire een paar dingen door! 
1, Op dinsdag 5 mei wordt er wél geschaakt! 

2, Uw wedstrijdleider gaat het bestuur voorstellen om op dinsdag 2 juni 
het kampioenschap van Caissa I te vieren, We waren van plan een goe
de speler. een.simultaanseance te laten geven. We hadden gedacht aan 
van Scheltinga of Prins,maar onze informaties deden de haren ten ber
ge rijzen. Voor zo'n simultaantje moet 200 gulden neergeteld worden, 
De helft moet de simultaanspeler in het trainingsfonds van de RNSB 
storen,de andere helft is voor de speler, Dergelijke bedragen gaan on-

ze financiele draagkracht te b�ven, . 
We weten nog niet wat we dan wel gaan doen, U hoort ervan! 

3, De clubcompetitie blijft voorlopig doorgaan. We willen zoveel mogelijk pa:M:\ 
partijen laten spelen,vooral door hen,die nog achter zijn• Toch zal er 
voor heri,die straks uitgespeeld zijn,een zomerwedstrljd georganiseerd 
worden, We roepen nogmaals alle spelers op om zo trouw mogelijk te 
komen.Dan alleen worden de krachtsverhoudingen duidelijk! 

4, Het schoolbestuur heeft het neerzetten van fietsen in de sehool ver
boden.We zijn altljd verwend geweest,want waar mag dat wel? We kunnen 
ons het standpunt.van het bestuur indenken,want beschadigingen kun
nen niet uitblijVen. Onze voorzitter zal een gesprek hebben met de 
secretaris van het schoolbestuur.We doen onze uiterste best om een 
oplossing te vinden.Maar of het lukken zal? 

�, Stand per 2.8 april in de clubcompeti tie: 

1. Barendregt 37,333 -29 
2, Broersma 37,105 -28 
3, van Steden 35 ,868 -27 
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Vooral de hieronder vermelde spelers 
moeten het aantal gespeelde wedstrij-



. .,.. "v-.v= cve-en · ·;:::ö0IfT -1 tf'-
5"� Ferwerda 28; 500 -13 
6. Goldschmeding 27,000 -14 
7. v.Ollefen 27,000 -30 
8. Baas 26,600 -21 
9� Peters 25,5 5 5  20 

10. Neidi_g 25, 5 5 5  -2 5  
11, de Graaf 25,500 -20 
12. Booyenga 23,045 20 
13, Boonstra 21, 333 -7 
14. Eijgenbrood 21 ,000 -31 
15. Schensema 20,500 -25 
16, Serlijn 20,066 -22 
17. de Jong 19,853 -31 
18. v,Hulst 19,833 -11 
19. Mullié 19,833 -7 
20, v,Breevoort 16,079 -25 
21. Alberts 14,250 -22 
22� Schipper 11 ,400 -21 
23, Vledder 11 ,363 -31 
24, Lagendijk 9,750 -31 
25. den Hertog 6,875 -24 

v,d,Veere nog 
Commenee Sr, niet 
Commenee Jr. opgenomen. 

Naast Ferwerda,Mullié,v.iommenee .Sr 
en van Commenee Jr,die in de loop 
van het speelseizóen pas lid werden 
Alberts,Baas,Booyenga,Goldschmeding, 
v.Oostveen,Boonstra,Schipper,ter
wijl de lzeer druk bezette heren 
van Hulst en v.d,Veere graag willen 
maar moeilijk kunnen. 

De getallen achter het bereikte 
aantal punten geven de stand aan 
van het aantal malen dat u present 
was. Het gaat hier ook om een prijs. 
n.l. die van de trouwste"komer!"I 

Het aantal speeldagen bedroeg tot 
en met 28 april: 32. Drie leden 
gaan aan de kop met 31 bezoeken. 

6, Onze commissaris van materiaal,vriend Schensema ( hij komt weer elke 
.dinsdag,hoera!) heeft dinsdagavond gemopperd, Met reden! Het opbergen 
van ons materiaal laat veel te wensen over, Het is een hele tijd goed 
gegaan,maar opeens was het mis, Daarom,terug naar orde en netheid! 

7. Nieuwe leden: We heten de heren D.v.Commenee en N,J,v,Commenee har
telijk welkom! Sedert onze laatste jaarvergadering groeide het aantal 
leden van 22 tot 29! li'antastisch! 


