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Er is no:;el wat te doen ,:seweest over marrndblad no. 100. Die h8.lve 
l,?ge p>i.gina,Wl".8.TOp bijdr?,3cm V[ln de leden hadden moeten staan,h;3eft de 
tongen losé;e:-Jae.kt .Er was e.l een vriend ,die meende dat zo weini:; belang
stelling van de leden de red2.cteur wel tot wanl1oop zou brengen. i1faak u 
niet on:;erust . . . •  hij is niet tot wanhoop te brengen. En hij ;ooit het bijl
tje z1r niet bjj neer. Ook niet, omd2t een grote kist Rigeren (tussen twee 
h:o.akj es • • •  die waren prima ;noc:;<12als hartelijk danld) cadenu werd gedaan. 
H\j blijft bet doc:m: a. omdRt hij het zelf ook leuk vindt en b. omdat hij, 
wanneer hij crm bestuursfunctie 2anneemt ook "besturen" wil en ueent ,dat 
je clan niet met je arsen over·elke.ar je oedebestuursleden r,ioet observe-
ren. 

Intussen is er nog e<Jn leuk artikel v2.n onze jonge vriend A.de Vos 
loszckouen,dat we in dit nmwer pl2:itsen. 

Asnv2nkelijk la;; het in de bedoeling O!n nJGt dit nur:llnc;r te wachten 
tot de clubcor-1peti tie ten einde was. ( 28 l'lei ... laatste ronde). Maar cfo 
hele Z2.ak verloopt zo spannend, fütt we rnonden niet te noeten wachten. 

�g�g��g��������· 
De 10 kl2.sso A9w:::;.arin C2 .. issa 1 speelde is nu uitgespeeld .De eindstand 
is: gesp. gew. Gel. verl. pnt. bordp. 

1 • De Pion 2 9 8 0 1 1 6 57t 
2. A.s.c. 3 9 8 0 1 1 6 53 
3. Ce.issa 1 9 7 0 2 14 54 
4. Patr. Oost 1 9 5 0 4 10 48 
5. Nax Euwe /i'iJorphy 2 9 4 0 5 8 46t 
6. Haccqbi 1 9 4 0 5 8 45 
7. PhilidoJ;' 1 9 4 4 7 43 (2 VGrl.p.) 

8. Wec;sp 1 9 2 6 5 37t 
9. Het Witte Paard 9 2 0 7 4 35t 

10. A.s.c. 4 9 0 0 9 0 30 
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Op vrijda;; 24 mei wordt de boslissine;swedstrijd on het kampioenschap 
gespoeld tussen De Pion 2 en A.S.C, 3. Als dit nunmor verschijnt is die 
strijd gestroden. 

!!2_§.:h!:!slê.1e,!:!S'._'2:§:!1_slQ._l§.J{hê:ê.ê.Q._�, waarin Caissa 2 spcJelde luiclt aldus: 

gosp. 

l. V.A.S. 5 9 
2. Do A!nstol 9 

3, Sloterva.art 1 9 
4. i1Iax Euwe/Morphy 3 9 
5. ASK/CinoF1at 1 9 
6. Caissa 2 9 
7 .• Pcttr. Oost 2 9 
8. Zukertort 2 9 

9. De Pion 3 9 

1 o. v.v.G.A. 4 9 

;;ew"Gcl.verl. 

8 0 1 
7 

5 2 2 

5 0 4 

4- _1 4 

·4 0 5 
4 0 5 
4 0 5 
2 0 7 
0 0 9 

pnt.bordp. 

1 6 

1 5 
1 2  

10 

9 
8' ." 

B 
8 

4-
0 

- . 

58-t 

56-t 

49 

42-t 

50-t 

47 
43-t 

? 

38 

? 

0Ddat de uitsla::; van de wedstrijd VVGA 4 - Zukertort 2 nog niet 
bekend is· (we weten wol dat Zukcrtort gewonnen hooft) kunnen we 
het bordpuntenaantal van Zukertort 2 en VVGA 4 niet berekenen. 
Zukortort heeft nu 37 bordp. on komt gelijk net ons , [ÜS net 
1 0-0 gcwonncJn is. 

De eindstand van de 2e klasse B,waarin Caissa 3 speelde,werd: 

1 • U.D. 2 

2 .• Waesp 2 

3. t�t�.Oost � 
lÎ .- - - 0 CTV8,ar 

1 �-= . .JlSK CineDat 

') !). · DOS/SVB 3 

9 Ijl. IVîe,cc0,bi 2 

6 $ .• . Ca;tssa 3 
" 

2 
2 

9 
.• 

illax Euwe/Horphy 

1 o. P2�tr. Oost 4 

5 

gosp .gew .gel. verl. pnt. bord p. 

'il 7 1 

9 7 0 

� $ 0 
1 

4 1 

9 3 2 

9 3 1 

9 '.','(. ti 
9 2 j 

9 0 () 

1 15 
2 14 

§ �l 4 

4- 8 

5 7 

5 76 

6. 5 
-" (!> 

55-t 

57-t 

i§j_ .. 
� ' . 
4 32 'l'��!i,•��", \"' r a \}l.A,� 

48 

42 

37 

44 
22 

- �,,{·n 

Over eventuele degrada.tie-mogelijkheden is notI niots bekend.Eerst 
noot de zaak in de 2e klasse KNSB en de c;ventuele pronotie van U .D. tot 
kl8arheid konen . . • •  dan pas weten we b.v. Wflt Caissa 2 boven het hoofd 
hangt. On8 eerste blijft nRtuurlijk in de 1 e kl asse A. En m;1dat Caissa ) 
niet 12�c-.sor ks,n • . . • • • . • •  

· In de binnenkort te houden b(rntuursvorcadering zal het bestuur 
zich _noeiien beraden, of or hot volgend seizoen met 2 of met 3 tientalle·n 
0espoeld' knn worden of ''lissohien i:iet 2 tientallen on een zestal in de 
naklasse. We wachten naRr af! 
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Nog ninner is de clubcospetitie zo spannend geweest als ditmaal.Alle 
'lluetelposi ties zijn no.; onbezet! DG krn·1pi0Gn zal Gr pa.s in c1e le.atste 
ronde uitkonen,ook de "bezetter" van de 10e en van de 20e plaats, 't Is 
h1.oel leuk . Op21 r-1ei werd dei voorl2.Rtf;te ronde (;espeeld .Begonnen werd 
net de stnnd: 1 , V cGr 11 37t pnt. 

2. v' tRiet 1137t pnt. Na 32 ronden dus twee Ban e.an 
dG kop !'.let precies c,venvc�el punten. In de 33e ronde noteerden we de 
vol'[;:ende u_itslagen: v.d.Vos - Veer t-t 

Ferv.rerdn- v1 t Riet 2�fg. 
We ;;ev m in rli t nuf'.lner de stand bij het begin van de 34e en lne.tste ronde. 

Stand VQS:F de 34e ronde: 

1"Veer 
2 ;v. 't Riet 
3,Vonk 
.!'J-.v.a .. Vos 
5 .Ferwerda 
6. v 1) cl. lVïaF�s 
7.dc Vos A. 
8,Roosendaal 
9 .B'ro.rendrost 

10 .Broersna 

11 • s,2rlijn 
12·. v. Steden 
13 .r:ok 
14-.Ei!_r�·(;nbrood 
15.Schipper 
1 6. do Gra!J.f 
17" PGters 
18. v2.n Hulst 
19.v.Ollcfen 
20.Eefting 

2 1  • v. Oostvec"n 
22 ,Best 
23.de Vos E. 
2 4  .lifoidj.G 
25.van Hove 
2 6. Schcmse;:m 
27 1·� . . ,rr-c.n • v ''-'.:;::,"� -�lc_-;·--

28. Dils 
29. IjeJjcr · 
30. éte Jong 

60 - 11 66 
59 - 1157 
58 - 1097 
57 - 1070t 
56 - 1035t 
55 - .1027t 
54 - 975 
53 - 942t 
52 - 931t 
51 - 912t 
50 - 888t 
',9 - 870t 
·+8 - 819t 
A7 - 791t 
46 - 78•1.t 
45 - 779 
·1A - 73t, 
·13 - 714 

JL 42 - 664t 
41 - 627t 

,,o - 617 
39 - 607t 
38 - 599t 
37 - 590 
36 - 586 
35 550t 
34 523t 
33 - 523 
32 - 509 
31 - !f85 

30 - :,s1 31 .Alb8rts 
32.v.Ollofen 
33 . He ins 

· AC 29 - 468 
28 - 425t 
27 - 41t, 34. ,:::ien Herto:� 

35.v,Breevocrt 
36. Vledder 
37. Oost,èrbs.an 

2 6 397' 
25 - 369Î 
24 - 135 

In d'' lae.tste ronde wordt dus de kampioens
titel bcb.,rist c1oor Veer en van 't Riet. 
Bovehdien gFLat in deze ronde cle strijd 0;;1 de 
10c plaRts tussen Broersma,Serlijn en van 
Steden. (Serl�n heeft nog een afgebroken 
pRrtij te5en v, d .f.faas, cUe in .c1e 122.tste ron
de uitgespeeld noet worden,) Ook in deze 
ronde wordt de strijd beslecht om de 20e 
ple.ats. Ge,:.;adigden: E.efting, v. Oostveen,Best, 
de Vos IL ,Ne idig en ve.n Hove. 

Er zijn 3 af;;ebroken partijen uit te spelen: 
Fcrwerda-van 't Riet 
Berlijn - v.d.i'l!aas 
B8.rendregt-Broersna. 
Er zal in het weekend wel brestf cerokend 
worden.Zo in de trant vqn • . . •  ik st2 niet 
bost,als ik n0n part� opgeef dan zak ik wel 
zo'n punt of 17 , 18 rn::ar dan he1) ik in de 
la2.tstG ronde no_0' 0cn volle l-c2a1s ! \iJc wacl1..-
t.m r.m·ar af! 

� 

V Ftst stP .. at ,dat de Graaf uit de e erste ::;roep 
verdw0nen is. Dat is na van Hulst de 2e 
I'.1an die door druk werk en weinig-kunnen
komcn op de ranglijst afguzakt is .d8.ar bei
de i'lctnn0n spe len een prina partij. :Brgens 
Vt'é\ag je j e  a.f ,of een club zichz.elf niet te 
ko;r.); doet door zulke sp,,lers in het 2e te 
lé1ten opc�reren . Mae.r (.:en Rnde:r zetl t·2gen"'rcr
pcn,dp,t iermnd, die er voor gevochten. heeft, 
toch recht h,,cft op z'n 9e cf lüe plaatsj e 
-in c1e ee_rste groep! VJ ie is cle îtJijzc li.18J19 die 
hierin een wijs woord spreekt? 

1·ie noaen cu:rn,dat a.s.C'insdar; alle laden pre
sent zijn on de clubkanpioen t

. 
0 huldigen ! 

Zal 't ,•en nieuwe kanpioen zijn (Veer) of 
de nieuwe-oude kanpioon (v . 't Riet) • • • • • • •  ?? 

. . . . . . .  " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
• 
• Schensena is uit zijn rustoord 
.. teruge;ekcurd.We hrobben hen op de 

club al weer ontr.1oet ! 
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Eon �-�riezoli:; vorhn.al voor ons 1 OOe nunnor in cU t 101 e· nunuer • 

.Een Indiaan had zich verscholen langs de oevers vande_(r) Maas tot 
hot schenorig gceworden zou zijn. Da stam, wn.arui t hij groi:imigreord was had 
hera r.19..-�stnl 1-corti:•rcg 11 Ve.e1"n L�:.;noo1i1d,oi:1c1at X1ij r:1i�delE1atig 'v-as: t(� slecl1t 
voor "·\tl i tte IJ ccr0 �te :;oed voor 11 ZVJEtrtc Veer11 .Een van èuJ star1loc1cn ochtc-r 
cUe hen nooit ge1'1oogd hgd ,Xll:X;l{;l!:X bezigde steeds een scha::iper "Vledder" 
als hij het over "Voer" hqd,vergat ,c;chtor,d[tt ven vogel fladdort,maar 
een veer niet .De India.an w2.s dit cichter gllenc;s :;aan vergeten in het 
nieuwe limd .Hij da.cht alleen no.::� aan het hodcm cm Plorkte ,dat het inr'1id
dels schemeris; bee;on te 'rnrden.Hi;i school voorzichtig van 't riet naar 
de waterkant "n begon t':cruisloos,zonder rir'.lpels door het water te trek
ken,strooJT:afWf\arts te ZWOl'll'len.VHn steden cm dorpen noest hij niets heb
ben cm hij pa.sto wel op,d:::.t niet plotse line; van dichtbij ·of' fel'.'_"_lf_erda" 
zou klinken.")c,,t zou hcli;npal niet net zijn pl,mnGn stroken.Dus zwom hij 
oi:1 het Oos_tY9.fill 110en en l-c\·JP,�-1 r\nn c1u �[:.r0nctri)F.t .E(�n · ·:j 2.r;c_�'!}.ftri , d_ie 11Gt 
ç1e _Y.?.fl.1Wnar h:lj zolnng op c·.:locrd 112d.�c;cschotun 11a.d1zP�2· hor1 niot,ko11 hp_m NMN 
ook niet zi3n. Tro'-11-JGns de Indin.an fäor)ctG do ja;�er niet op, w2,nt die leclc 
ï'lGer op eon we�·/1·clop0n Tioiier van het hof ve.n Ks.rcl è.e Grot0 ê.2�n Op ic....:·. 
mand,dirJ van defr) vos een c1.ood beest genaakt hgd. · ' 

Verd :r "::;in.:-; het .Roosenc1ci.al liet hij r<rnds achtar zich .Vo.n Breevoort 
af da cd hij oc_hter Wilt kalnor Ran, wrmt hij lac; voor op zijn tijdschena .• 

. en toon,incrnns,was hij or.Ben b(oütjc vornoeid stapte hij uit het 
'.wr.tc�r ,het· rü;t weer in. Daar w2s het kr-mm,lijk wat hij sme.chtend c;ezocht 
hr.d.[�n 't liet niet la.n::; op zich wachtGn.Een vrolijk geluü1.je lüonk een 
paar mctor verder op,een kort ruisen van het rcmke riot en hij kon zich 
in de arnen V8.n zijn c·:liofde vrnrpon. "Caissa", zGi hij, "bon je c1aar?"Ili; e;a 
je schaken!"Z0 zette hen 0en van hulst gevlochten krans op hGt hoofd_, 
dc,eci. oen pas naf":r achteren en bekeek hem lach<md. Zo.als hij df:tar -stond. 
leek hij net den hcrto,c; van Ollofen,of ,noc; cchter,de :;raaf van Dils. 
Zal ik j c helpen net je jurk';vroec; hij weer. "Nee, hoor," zei ze neidir:,; 
J1 ik lrn.n J'1ijn c:djgen brood wel bakken " , w2.arop do da 1pere Indiaan zich pm• 

, draaide, een vonk uit zijn tondeldoos sloeg en in een ommGzien een vuur 
had,w:»ar hij hGt <oten op kon koken,dFtt hCJt noisje had uecgebracht.Hij 
scheen een prina kok.Er werd handic; oen lijn boven het vuur gespannen, 
wo.araan hot vlc;es "'"'WGrd opgchCJ.nt:;en. "Wat is do.t voor nen lijn?"vroeg het 
raeisjc e8n beetje naïef."Natuurljjk een s.G.r.-lljn",bromcle. hij,"dat we8t 
je .b8st"cm hij dr;'8ide het vlees or1.Ifot rmisje was een tijdje, stil,ter'
wijlzenet do r'1J" nt".:cr hen toG zat. Ze dacht na. "De schlJ212fL,die r1e hiGr 
ns.e.r toe br0,cht 9 hRd t1.1Ge broçrs 2 r1a" . • • • .• "0c�gon ze toen vroor. Ze hi0ld · op, 
ondnt hij niGt luisterde .Hij lac; op z,jn buik op de grond, een arn onder· 't 
hoofd, zijn one been losjes in de lucht wuivend en preve lè.e, terwijl hij i;iet 
z'n vrije arn een bewcc;ing ui tvoarde: . . . •  e5 neemt d6 Gn passant, 

DP.t dG schipper, dic z'jn baminda C2,issa "naar hiertoG brRcht" wel 
hrne broers, maar geen zusters h<'ld ,h,Joft in _,,.een g-�vo.l invloGd c;ehad op 
deze winnende zet. Ook niGt, dat die t\we broers geen twee He ins ,naar WGl 
allGbei Peters waren. Bert dG Vos� 

Ontvangen: 
goede berichten ovGr den HGrtoc; ,die thuis liet <êiet een h;)r7 
srmschudding; onze voorzitter bGzocht hel'l weer! 
een k:.-.art van hGt uile.nd Corsica van de beide de Vossen! 

. . . . . . .  ' . . . 
de Pmdedelin:;,dat onze vrio:nd van der Vos heeft necgedaan aan 
de Jeugd-Bondswedstrijden in· Schiedam.Hij won in zijn ::;roep de 
cr:n1te prijs: Gelukc;owenst ! 
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�11:::.E1�:!:.:. 
Op 28 r1ei spelen we de laatste ronde voor de winterclubcoi:1petitie. 

Dn cinfüitand dient dan: 

Et. als uit;;sngspunt voor het sanenstiJllen van de tientallen; 

b. als stP.rt voor de nic;uwc a.s. wintcrco1:ipeti tie; 

c. 2.ls basis vo·0r dG zomercor1peti tie. 

Op 4 .juni organiseren we 2cn gez8lligo avond. Het is de bedoeling, 
d?..t v:ro vrorc"lcn in::st::cl_�;€-� lè. in 3roopen, v:ra:::.rvancle sp0l2rs partijen spolon 
van 20 ninuten. IedGr 10 "linuten bedenktijd. 

01J. precies 1 0  over 8 worden de; aanwezigcJ spulers ingedeeld. Wie 
te l>-s.t kont, vist achter het nc;t. Er zijn cmké,le prijsjes bcschikb8.ar! 
(ff2.rr:1ar,dnt den Herto;; z'n trndition2le cloos sig2.ran niet kctn veroveren) 

Op 11 iuni be:;innen wc eet de zo:iGrcoupe ti tie. D"elnci;wrs a.lleen 
dicgcncm die' z.ich hi<:rvoor bij d8 wadRtrijdlcüder melden.De speelda.ta zijn: 
11 .juni,13 .iuni,25 .juni,2 .iuli,9 .juli,16 ,juli ."20 au.[(.,27 au;::., en 
3 sept. 

Er zijn duR 9 spc0ldagan.Bij het overwegen of u zult deelnc;1'!en !'loet 
u wel in acht nmcn,dat u van de 9 spuoldagcm zeker 5 k.Jer prasant 
kNN±xx}!)NX r.1oet kunncn zijn. 

We spo lcn weer in poules. Spçlers VA.Il poule A kunnen allc,en maar 
spelen tegen Rpelers uit do Rndere poules,enz. Elke speler kr�gt voor 
zj.jn naan weer nen waardecijfer (zie bovun onder c.). Wint b.v. Jansen 
uit p.:mle B (w:·ardecijfer 56) v2.n Pietersen uit poule D (wrn1rdecijfer 25) 
ds,n krijgt hij 25 punt0m,Bij remise dr; h:,;lft. Dit systcen is dus gelijk aan 
onzo wintcrcor1peti ti0 ,;dloen dü voorwo,arde, d2,t iem2,nd moet spelen tegen 
diugcnG ,die het d ichtR t bij her;1 op de ranglijst staat, vervalt. Nu kunnen 
de 11 zvu1kkr"ren" ook eens de"8terkoren" uitdagen. De spclers worden op 
een spGolavond niGt door de wedstrijdleider ingedeeld.Ze zook&n zelf 'n 
togen8t2nder. De wedst�jdlcider treedt wel regolend op,als door een 
kleine verschuivin:c; b.v. neer spelers kunnen doclnomon. De mogelijkheid 
best.' Rt irn:1ers ,dat twee spelers uit dezelfde poule zouden overblijven. 
Die ''logc:n niot tegen c'lkP.a.r Rpclcn. N ic;uR.nd 1:1ag m�er dan twee keer te:;en 
dezelfde speler spelen. 

Voer de spolors van 
MisschiGn zelfs ook voor 
2110 woJstrtjdon vorlor8n 
di;2:t, prijs1".:innG.n.r word2n. 

èLe 1.-rinnenc]r; poule is •.::en 
poule no. 2. Ook Rl hebt 
dan kunt u toch, oufüJt uw 

prijs b'"schikba2.r. 
u zelf in uw poule 
poule nls no. 1 oin-

UitRlagen op bri�fjes inluveron bij de wedstrUdleider. 

Aë,nnoldingen voor d2 zoi:nrc::mpcti tie r10eten ui t..;rli1k 7 iuni bi.i de 
W8dstriidlcdder binnen zijn! 

Op 2) .iuli - )0 .iuli - 6 qu;r - 1) 2u,c:: 
.S''bouw is dan niet beschikbaar! N ot8ren ! 

is or {;cc�n clulJnvond. Het 

1 0 sppterabet: j a2,rvur:;adering. 

17 sapt,,riber: 1 e rondtJ winterclubcoripetitie • 

Voor straks: .E!:21!!'3:':!._Yê:l::ê:�1i2�ê:éi2�_ll 

��12E�2b�E-Y22E-��-�i2t��-ll 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Apropos, u m2:akt toch : 
voor uw vaknntie uw • 

: eventuele contributie • 

: achterstand ev8n "glad"?: 
. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  " . . .  . 
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Mededeling.' 

1. I,v;n; de Koninginnedag wordt er op 30 april !l1tl_ geschaakt. 
2. Laatste conpetitiewedstrijd Caissa 2: de Pion 3 - Caissa 2 5t-3t 
-----------------------4- · 3. Vriend den·l:Iertog ligt thuis met een 
Stand ladder t/c1 23 apr. hersensqhudding, Dat betekent rusten. 

60_1079.1.2 
We wensen hen een spoedig algeheel her-1 • Veer stel toe! 2. v.'t Riet 59-1054t 

3, Vonk 58-1 0402 
4• v.d,Vos 57- 991t 
5, Ferwerda 56- 945t 
6, v.d.Maas 55- 940t 
7. de Vos A. 54- 921 
8, Barendregt 53- 914t 
9; Serlijn 52- 872 

10; Roosendaal 51- 848-t 

11. van Steden 50- 828t 
12, Broers1cia 49- 799Î 13. de Graaf 48- 7632 
14. Kok 47- 750t 
1 5 • Eljgenbrood 4 6- 72 6t 
16• Peters 45- 688 
1 7. Schipper 44- 686t 
18. van Hulst 43- 672 
19. Eefting 42- 627t 
20 .• v. OllefenJ 41- 623 

21. de Vos H, 40- 561 
22. van Hove 39- 555 
23. '·v. Oostveen 38- 543 
24� Neidig 37- 542 
25� Schensena 36- 539 
26� Best 35- 514t 
27. Jagernan 34- 5122 
28, Dils 33- 490 
29. de Jong 32- 460 
30. Meijer 31- 449t 

31. v.OllefenA 30- 438 
32� Alberts 29- 411 
33. den Hertog 28- 387 
34, Heins 27- 384t 
35. v.Breevoort26- 350 
36. Vledder 25- 321-t 
37. Oosterbaan 24- 127 

4. Schense1ia is nog in Bennekon. We wensen 
hen van deze plaats het allerbeste toe. 
(adres: "De LeeLlkuil" Bennekom,) 

5. Voor de clubconpetitie spelen we nog 
4 ronden en we,l op 7, 14 ,21 en 28 nei. 
Er wordt nog hiotrd gestreden.Vooral om de 
eerste tien plaatsen. Vonk is onttroond, 
I'laa.r we hebben er zo'n vermoeden van,dat 
hij terugkont! 

6. Noteren: dinsdag 4 .iuni: bijzondere dag. 

De '"erste dag na het beëindigen van de 
clubcompetitie gaan we een gezellige 
avond beleggen met bijzondere wedstrijden. 
De penningmeester heeft al in de kas ge
keken en gaat accoord. Dan zullen de an
dere bestuursleden wel geen bezwaar maken, 
De indeling op die bijzondere avond ge
schiedt te 8.10 precies.Houd daar svp re
kening mee. 

7. Er rest ons nog één cpmpetitiewedstrijd, 
Caissa 3 - Patrimonium Oost 4, Datum nog 
niet bekend. 

8. Over eventuele degradatie van ons 2e of 
3e tiental is voorlopig nog niets bekend. 
Pas als alle promotie en degradatiewed
strijden achter de rug zijn in de KNSB,in 
de hoofdklasse en 1e klasse A en B kan 
de strijd overzien worden. 

9. Nogmaals wijst de wedstrijdleider u er op, 
dat,willen we ook in het nieuwe seizoen 
met 3 tientallen spelen,het aantal leden 
zeker zal moeten groeien.Van de lijst van 
37 spelers,die u hiernaast ziet staan,kun
nen we slechts op 32 spelers voor bonds-
wedstrijden rekenen; dat is veel te weinig 
voor 3 tientallen. 

10,Voor het 100e clubblad is nog een artikel 
binnengekomen (helaas te laat dus),dat we 
graag in ons 101e blad willen plaatsen, 

De wedstrijdleider zegt in z�n funktie van clubbladredakteur alle leden 
hA.rtelijk dank voor de onverwachte surprise,die na het uitkol"len van het 

. 100e clubblad he1'1 werd geschonken. Leuk!! 


