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s.v.vAISSA. MEDEDELINGEN, ------------
dins 

Zoals u allen weet hopen we m1iur11dag a.s. (2 juni) ons kampioen
schap te vieren, Met grote meerderheid van stemmen is besloten een 
§nelschaakwedstriJd te houden.Alleen vriend Schensema was voor een si-
mul taanwedstrljd. · 

Het is jammer,dat we niet compleet zljn: Van de 29 leden zullen er 
2� deelnemen, We zullen missen die avond: de Jong (met vakantie);Boon
s:tra (geen bericht);Booyenga (geen bericht);de Graaf (geen bericht); 
v.d •. Veere (jarig!) ;Neidig \geen bericht). 

.. Indelin� : We maken groepen van 4 spel·ers.Elke partlj duurt een half 
uti.r,Want ie er krljgt een kwartier beden\ctijd,Elke speler speelt die 
avond drie partljen. Voor elke groep is er een eerste prijs en een twee
de prlj$ • . De indeling in groepen geschiedt naar de stand van de olub-
competi tie per 2 6 mej ( t/m) • . 

Aanva11g van de ,,c,.l.;\�::'ijdep: s.10 precies. 
Als we alle;neen: beei;je gezelligheid meebrengen,wordt het goed! ' - . . 
Stand in de cluocompet�_tie: 
1. Barendregt 1s/24·x 28 .+ 18 = 39.006 
2,_v.Steden 16'21x28+ 16 ;.., 37;333. 
3, Broersmä 1 ê ·�2 ;.. 28 + 1 6 == 369363 
4·, Goldschm. 1ot/1 3 x 28 + 1 Qp 33, 1
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5,'Ferw.erda' 8Î/i1 x 28 + �t= 30,136 
6, v.Ollefen 101/16 x 28 + 10r 28,875 
T, v .Hulst 7-z/1 O x 28 + 7t== 28, 500 
8·,, v,9ostveen 8 /11 x 28 + 8 = 28,363 
9 • .  Baas 7 /10 x 28 + 7 = 26,600 

10 •..  E!jg9nbrood 10/t7.. x�.2JLt ,1Q == -2�,470,c 
r1; Peters" · 1 1/21 x 28 + 11 = 25,666 
12·, Neidig 10/18 x 28 + 1 0 = 25., 555 
13. de Graaf 8t/14 x 28 + 8t= 25, 500 
1§• Booyenga 7f/12 x 28 + 7f= 25,000 

De clubcompetitie draait 
door tot de volgende jaar
vergadering (begin septem- · · 
ber),We willen in de eer
ste plaats die leden,die 
in de loop van dit sei
zoen lid werden1 gelegen
heid .. geven een behoorlijk 
aantal partljen te spelen 

��t�tonooi .wat ze -wa;M'd-
zljn.Bovendien willen we 
een zo zuiver mogelijk in
zicht hebben in de krachts 
verhoudingen.We hebben 'n 

1lh Schensema 9f/17 x 28 + 9f= 25,147 
) 16. v.Commenee D 4/6 x 28 + 4 = 22,666 

17 • .  de Jong 9f/21 x 28 + 9f= 22, 166 

plaats in de HOOFDKLASSE 
te verdedigen en een plaats 
in de 2e KLASSE terug te 
winnen! 1 a. Serlijn 7/15 x 28 + 7 = 20 ,066 

19. Boonstra 4/7 x 28 + 4 = 20 ,ooo ) 20, :Mulli� 5/10 x 28 + 5 = 19,000 
21·, v·.Breevoort 7f/22 x 28 + 7f = 17.,045 
22·. v.Commenee 1l 3/7 x 28 + 3 = 15,000 
23. Alberts • 4t/13 x 28 + 4t = 14,192 

Op dinsdag 9 juni begint 
voor hen,die �owat uitge
speeld zijn een zomercom
petitie in kleine groepen 
met een dubbele ronde.De 
indeling wordt in ons 
clublokaal bekend gemaakt. · 
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24-. Schipper 4711 x 28 + 4 = 14,181 
25, Vledder. 5t/26 x 28 + 5t = 11,423 
26', Lagendijk 4-,,/"6 x 28 + 4t = 9•346 
27, den Hertog 3-!-, 20 x 28 + 3t = 8,400 
2a.· v,Steden Sr. L 19 x 28 + 1 = 2;474 
29. v,d,Veere weinig gespeeld. · 

Er zijn nu 444 parttjAn gespeeld,dat betekent,dat het gemiddelde op het 
ogenblik 16 partijen is. Elke speler,die onder dit gemiddelde ligt,wil 
wel extra trouw komen om de achterstand in te halen, 
De stand aan de kop (borden 1 t/m 4) is dezelfde als de eindstand van 
de competitie van het vorige seizoen;Daarachter doemen 3 nieuwe sterren 
op: Ferwerda,v.Ollefen en v.Oostveen,terwijl Baas dit seizoen ook in de 
voorste gelederen staat. De wedstrljdleider voelt zich gestreeld door het 
feit,dat hlj uit zljn partijen tegen de nrs, -1,2 en 3 2t punt haalde.Hlj zal 
ook no. 4 (GoldschmedingJ nog aan de ·haak moeten slaan! 
De Graaf,Schensema en Serlijn leven beneden hun stand. 


