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Zo,we weten meer! Caiss� 2 is door een B-2 overwinning op du Pion 2 kampioen 
geworden, Wc feliciteren het tea� 0.-1.v. van-Riessen. Even dreigde VKVC 1 een sp�9k 
in h2t wial te zullen s·teken,m33r C2 herstelde zich meesterlijk! Z8s overvJinningen 
en 4 re�ises,ni�m�nd verleer! 

Ook over C3 weten we- meer •. Dat teJm spoelde 5-5 tegen Peg�sus 1 (w3t is er in 
deze wedstrijd .�eknoeid) -en moet d3arom beslissingswGdstrijden spelen,z�ker mat 
Pcg�sus 1 en DE...S.li-JGiVJ 4 ,misschien. komt er nog een 4e te�rn bij. 

De· clubccrnpotitie is g2vordcrd tot en met de 32e ronde.Er zijn nog 2 ronden 
t2 gJan op 27 mEi 5n 3 juni en dus niet op 1 3  en 20 mei,o�düt we die d3gçn gerE
SGrv�Grd hebben voer het 

CLUEKAMFIOENSCHAP SNELSCHAKEN 
============================== 

Over dit snelsch23kf�est vindt u elders in dit nummer een 
ep2rt --::rtiksl. 

De zomercompetitie zal varrnoed�lijk een andere opzet krijgen. Kappelhof en 
van Steden hebben na lang overleg een �lan opgezet. Eigen initiatief van de leden. 
�Jie weet wat er uitkomt. 

De jongeren missen ditm3al·hun rubriekje, Dat' zit 1m in de examens,waaraan 
drie �dspiranten g3�n dselnemen. Slagen bGtekent punten verdienen en dan zou de 
stand wacr vern�derd kunnen worden. In het volgend nummer zijn jullie zeker weer 
ë:JE'ln dl:! beurt. 

Cns laatste m��ndblad voor het zomerreces verschijnt in de week van 3-6 juni; 
d3arin hopen we het plan voor de zomercompetitie te publiceren. 

Op 10 mei doen drie teams mee aan het snelschaakfeest in Beverwijk. Ignacia 

is de organisator. We zijn benieuwd! Da tegenstand zal niet gering zijn. Vereni

gingen uit het hele land nemen deel. Succ8s! 



].2!l!!. 

22 april 1980 
Pegasus 1 - C3 5-5 
Manuri 
Kurk 
Véln Dijk 
Leenders 
Diependaal 
Oranje 
BarGndrcgt 
de Vreeze 
v. Teeseling 
Silbernberg 

t Als we de spelers mogen ge-
0 loven was deze draw niet no-
1 dig geweest.Tenmleider Sil
o bernberg heeft geen haar 
t meer op zijn hoofd. In een 
1 goede stand gaf hij zijn 
� dame cadeau, Kurk,een ge-
1 ducht tegenstander voor vele 
1 C1-ers,moest hel3BS een 0 
0 noteren. M,3r ook dat kAn 

gebeuren. 
Dit gelijke spel betekent in ieder geval 
beslissingswedstrijden spelen� 

2 9 april 1980 
de Pion 2 - C2 
Houbraken 
Balder 
Leijen + 
v.1n Dijk t 
Mowitz + 
Uiterwijk 
v"Steden 
v.RicsstJn 
CornelissenW t 
Knop 1 

29 april 1.980 
C4 - Des.lf/GM 5 
C hryssostomidis 
v,pualen 
de Vrijer 
Bos 
de Boer ? 
Neidig 
Louiszo:.Jn 
Tybout 
Berkhout 
Wuck 

: 2-8 
Een keurige overwinni.ng, 9.ie 
het kampioenschap bracht, 
Vooral hot herstel Yan voor
zit ter Knop en teamleideY 
van Riessen (beide een_ JJ._ 
valt op. Niemand ·gi_ng met 
lege handen· ns�r huis.· Onze 
Meflicitaties aan dit team, 
dat met 45t bordpunt een 
gemiddelde van 6t bordpunt 
per wedstrijd scoorde. 

1 
2 
0 
t 

0 
t 
1 
1 

st-31; 
C4 moest aantreden met 
m3ar liefst 5 invallers, 
meest uit es. Die 5 in
vallers zorgden voor 

• 1 maar liefst 3-, punt, 
De wed�trijd is wel 
beslist,maar nog niet 
rond. De Boer moet nog 
uitspelen. 
C4 is uitgespeeld en kan 
nu de wonden gaan likke�Q 

D3n denken we 3an die wedstrijd tegen Nieu
wendam 3,w3pr 2 onzer spelers niet versche
nen en m�t st-4t verloren werd. Was dit niet 
gobeurd,dan hadden we nu een tweede kampi
oen in C4. Nu wordt Nieuwendam 3 kampioen. 

lekker gemakkelijk 

co_ntributi8 betalen op 
ga�eentagiro 4602882 

t�n�v. Caissa 

Persoonlijke prestaties 
======================= 

We zijn druk bezig de persoonlijke pres-. 
taties van de spelers in alle teams te 
berekenen, 
Allereerst die vnn de C1-ers: 

1 • Petersma 7 4-2-1 B6% 
2 •• Roos 7 4-1-2 64rb 

J, !gnacia 6 2-J-1 58% 
4, van Hulst 7 2-4-1 57% 
5. Wijchgel 7 3-2-2 57% 
6. Kappelhof 6 2-2-2 50% 
L Nusink 7 2-2-3 43% 
8, Pijpers 6 1-3-2 42% 
9, Martinez 4 1-1-2 3B3 

1 o. vf< 1 t Kaar 5 1-1-3 30% 

inv.3llers 8 2-4--2 50% 
( 5) 

Opvallend is het,dat Pijpers en v,1t Kaar 
die bet in de clubcompetitie uitstekend 
d6en,een laa� pe�c�ntage in de bonds

�edstrijden haalden. 

Nu de CZ-ers: 

·1 �- Houbraken 4-3-0 uit 7 79% 
Balder 5-1-1 , uit 7 79% 
v"Steden 5-1-1 . uit 7 79% 

4. v,Riessen 4-1-2 ·uit 7 64>i 
�iterwijk 3-3-1 uit 7 64% 
Knop 4-1'-2 uit 7 64% 

7. Mowitz 2-4-1 uit 7 57% 
Le ij en 3-2-2 uit 7 571h 

9, Cornelïssen w 0-5-1 uit 6 42% 

invallers 3-4-1 uit 8 63'){ 

Onze kampioenen hebbon het keurig gedaor 
Zelfs de invallers hebben een uitnemend! 
score. 

Tenslotte de C 6-ers: 

L Frnesdorf 4 3-1-0 883 
2. de Vries R 7 5-1-1 79% 
3, v,d.Berg 6 2-3-1 58% 
4, v,Oostveen c 7 3-1-3 50% 
5. �v, Oost veen H 7 2-1-4 36% 

invrJllers 10 6-1.-3 653 

teamleider Rob de Vries heeft zich wa 
gemaakt;ook hier hebben de invallers 
zich niet onbetuigd gelateno 

In het volgend nummer de C3-ers ,C4--eI 
en CS-ers, 



f..ê.n. sch.2_tynde Paus ( l I.2. 

In mijn vorig stukje over Paus Johannes Paulus heb ik u een tweezet getoond.Dit-

m2al een driezet van uitzonderlijke kwaliteite 
J3ar vsel van onze leden zich weinig met het oplossen van driezetten b 3zig houdan, 

goef ik u thans het proble e� en zijn oplossing in hetzelfde overzicht.Ik mag u 

zeer aanra den de volgende stand eenz op te zetten: 
�it: Ka7 - Dh6 - Lcî zwB=�: Kd5 - Tb4 - Tc4 - PaB 

Lh1 - Fe6 - Pg1 pionnen: a4 - b3 - cZ - gZ 

pionnen : .tz :05 - d3 g5 (8 stuks) 
(10 stuks) 

Een Enkele blik op de st2n� zal er L va� r:\·e=tuigen,dat zwart op 2 manieren een 
dame kan h alen:. do:ir c2-c1 �n C.:oc.r '='2x:-iî .H::t ir:·�2resssnte van de sleutelzet is, 
dat zw art dok .nog op een de�de manier eer JaG2 ka� hale�. Wit speElt Pg1-f3p Als 
zwa rt op g1 een dame haa:t,�teet bo\'end�a �s witte :�oning schaak. Het voor de 
hand ligg o � de Pf�:<g1 Get af�reksc�e�:< faa l� Gc�ter o� Tc4-e4 en wit kan geen mat 

geven� �Ja g2-gî D Leschikt 'it 0'.1er �e.'1 22 s.-:..��-tel:::et� Pf3�-d4,Gveneens met aftrek
schaa'<. i1Jo Dg1xh1 ._1olgt ;r.at dc':J::- Dh6xhî ·' Le. zijn er r,Jg talrij ke bo8iende variar.

ian,die V3n g::-ota scho8�heid set�ig��. ZondEr commentaar geven wij er nog enkele: 
1. Pf3 - Tc7+ z. Pc7+ en rat �oer Jc6 1;Pf3-c1D 2.Pc5 - Kxc5 3. Dc6 mat 
1. Pf3 - Pxc6 2, Pf4+ - Tx.·� 3. Dc6 mat' 1,Pf3-Tb5 2,Pf4+ - Kc5 3. Dd6 mat 

1 
1. P�3 - c1D z. Pc5 - Pxc5 3. Dj6 mat! 

1 
Andere V3rianten zijn ge�ak�alijk ts vin��n.Ock di_t probleem werd in 1946 in een 
stud2nt2nbla� gepub!icaerj, 

H2-C s-;;�3t r.iEt '33n ons t::· be::oo.cdcle·' of het cptreden v3n de huidige P[!US tot nu toe 
�En � ucces is çewees�;en nicm�nd ken nu rcEds WGtan,of hij een grote pauselijke 
to�ltcmst t s gemoet zal g a a n " MaGr voor ons st3at het vast,dQt deze P�us,to8n hij 
�ls Ka�ol Wojtyl3 het sch�akspel hratstbchtclijk beoefGnde,een groot schaker zou 
zijn gswcrdsn,315 hij Een an�Ere 1Lopbs3n had gekozen. 

!l)_�_ZI�IT1J����� in r.et nici_:we seizoen 
van Huls�� 

In de g=�cl6g2erdanverç9derj_rgen V3n de SGA in november an 3pril zijn cnk3le z2 ken 
3�ng:!noman,die ·toch W8l gro�e wijzigingen ge�ocmd mogan worden . In nov�mber r�cds 
wsrden cis i�v2l_l.S�-��.êi=.�-�A.-�Cl..§.J. -grondi'"' v2rat·,de:::-d� [1Jieu1N wordt , d a t de sp2lcrs in Elk 
hcgsr t �a � d=ia m�:l �cgc� �n�3l�s�. �en soeler uit b0v. C3 m2g inv�llen in C2,C1 
e;-i C2 en blijft d.::;" in L.3 s;_.;:;l::;:·. T·Jss2· t:__ids''prom'.Jveren" nn ·:! r een hoger te.3m is er 

-ni�t ��2r bijc Krijgt 2e- vE:�r,igt�g �L�SGr�ijds een nieuw lid,dat a2rdig sçh3ekt 

.e;n spé:2lt det lid z�.jr, �-�:::-=�: v.12cistr: �ci :_1� [.'�.d'3n mag dat lid ock drie kc=-.:::r hogs::-
inv:.llc:n,r,1-:::r dasr·--: -:; b7 .. i�·-rt :::.:·c 2.id J��.- ·1C--:: �-""'. [4:.cok .31 ro ept de 1tJ,l. ech en '/\!88, 

h::d ik di2 Lï.'"!:=Jr cis e:;W:rs·:,l-" !<C<:o:r'.:' : . --:  C.2 :;_co,��G:-i �p.::J.cn, [--le4: is dus dringend nodig crn 'n 
nicu\0-J �-id 2'3:cs"c e<::.r1s i]Ci:.31 te1.js\': j�-,�:-: <:;_•_· u�L�s cia-t 2.2.d de eerste b'.Jndswedstrijj 

te l�t�n sp2lcn. 

ondcri:-,�Tot nu .:.=:·�, 1.r·'3rc.:e::-: :=::-1 b:::..:�· . .-_s:::..-.::�'.'c.C.:s�-::i:·d,3r, S:3�pco.::.d. Cok hisr EGn :3nder.: 
:::.pzr::t. B::..j Ç:J�_ij1� cin c..J ig � ,� ·_.:::ll2n e::::-:-s·C C2 ·Jc.r:.:;::::unten, Zijn di::- oo!t gr.::lijk,dOjn ·:El�c 

het cr.:lcrling :.-:::::u.1 �:Je-:: 2.r, c::o co:-:-.i'r�·li ... �8- ': · srC d:Jt 5-5,d3n bcslissing�w<Jd strijdcn. 
E6n �n ander hoLGc i��ci3•: h�t �2�r rc:m�s2 gcvan,omdat do 1·1edstrij d toct1 al basl�s� 
is, 2 c n kw�lijkc z�ak �iortt. '2nt Ben t p�n� meer kan verg�ande gevolgen hebben. Er 

ZJl dus ook om d;. tord punten geknokt r�octen werden.· 
De �erde v�randering kwam in apriJ. op tafel. Alom in den l�nd2 wordGn vcr schill �nci c 

ls�ss..ê.�t.Ç.!J]_Tinq_�_'.:1., çeh::;ritee·.:d��chrijft iemé3nd in voor c�n -Coernooi en gc::;cft hij b,_v" 
3an: ovErg�noskl3sse.d3n moet d� toeroooil�idiog 1,1pl !·•gt&n,d�t do inschFij�ar uit 

A�stLrdam komt. Andere bond�n kennen de ·n��m cv�rgangskl�sso niet. Om �u te komen 

tet m3�r c=rhcid,heaft de SG� besloten zich non te slui�e n in de benamingen bij d� 



1 

ovcrgrctc mcGrderheid van de onderbonden� De nemen worden: 

promotieklasseM 
1 e klasse 
2o klasse 
Je klasse 
4e klnsse 

- (hoofdklasse) 
- overgangsklasse) 
- ( 1 e klasse) 
- ( 2e klasse) 
- (3e klasse) 

Caissa 2 promovuert dus van de 1e klasse (oud) naar do 1e klasse (nieuw)! 

Do viorda wijziging is dnt er v�n�f de 4e klasse 
h:ogure kl,osscn blij'Jen het tienoalle;;, Bo vendien 

zWa\�kere spelers, die 

met achttallen wordt gespeeld, In de 
wordt e r  een S e  klasse ingevoerd,die 
toch grn ag bondswedstrijdon willen spoci�ol bestemd is.voo�·do 

s pelen . 001� met achttalleG? �e afdeling zestallen komt te vervallen� 

S3i�s3 m�8t z ich nu g3an boraden met hoeveel teams aan de nieuwe Qompetitie 
�J=:.3n m e e doen " fvl:'lRr 1;1se z1;]_lr3n ee:�st moc·ten woten,vJie er uit de onderste ::-egione n 

v.an de clubcoropet;Ltie i:-.tercsse hebben voor de bondscompetitie. Het zou bost 
�ens kunne�:dat we het komende seizoen rnet 7 teams gaan spelen� 
1JJ0 zijn Vi3.il pl3n hiniJen!,or·C con enquète -te gaan houden0 

�K/'.iifJ_Q,Ol�Ç,H1\P SENLSCJ:!� 
Op 13 en 20 mei g�3n wa dit k3mpioonschGp verspelen, Op 1 3 mei de voorronden, 

w q � rin zwa:z 8n sterk dooreen spelan. A9n de hand van de behaalde punten worden dan 
poules vos� de aindronde .Y3stgesteld. Dan wordt het dus meer soort bij soort. Voor elke 
cinJpou.�.e zij ri dezelfde p:cijzen beschikb3ar{ 1 e-2e-3 e) 

VJi� hril ffi,jedoen,karn-:: g Gwoo iî op 13 mei" Er wordt dus qeen clubcornpotitie gespeeldo 
lndEJli:-'g om B.,.îü uur precies, 

We gl�Von kort die rugels,die u good in da gate11 moet houden: 
1" a3nr3kan is zetten; 
2 .  s�c�en en klok bodicn�n met dezelfde hand; 
3, 1.:ljJ:J.i.cs bij het d o en van <Jen ·onregelmatige zet; 

varli�is blj het aanr3kcn van een stuk�wearmce slechts ean onregelmatige zet godasn 
k3n \·JorJen; 

5- de koning mag geslagen worden; 
6� 8ouwig schaak is ol�ijd remise; 
7� indièn bsi�e spelers onvoldonnde matcri:::i.31 hebben b.v� koning-koning of koning � l�-· 

p:.::r ·>-, :Jgen koniniJ of L o n ing + pa·,3rd tegen koning - enzc dan r emisee 

SpoGltijd: 10 minuten per paraoo1:� 

Bij ge�.ijk G indige r in cic 8indpou1cs geeft hLlt ondGrling resultaat de doorslag. Was 
àst +-·+,d.:::i.n bsziet de v.10lA of t.-:r z_,_gA '.1-min1�te.1pa:rtijen gespeeld kunnen wordo r 1 " 

Vorig j��� 45 d eelnemers � Niet iade�een is gek op snslschaok.Halen we nu de 50? 

X·-X·�'(":�-:z�··,< �;: 

LAATSTE NI EU\t/5 
----�··�.-�-"-- ,-�--De beslissings11'ec\s c�ijd tu ssen �ls/\!,û,5 3 en r.12ccabi 1 in de hoofdklasse werd door 

Els,1VA5 3 gewonr13� met 5f .. 4to Met ALcoLicie 1 degra deert dus Maccabi 1 

Kampioen hoofdklasse UPS�1 speelt promatiewedst�ijden,won de eerst o wedstrijd mat 
5f�.4t van H eemstede 1 � Mocht US promoveren7dan kotlen er verschuivingen n0ar boven in 
alle klassen en dat houdt weer in,dat CS,als beste 2e in de 3e klasse toch promoveer· 

Het is v r ij wel zeke� (99%},dat C3 alleen beslssingswedstrijden (degradatie] moet 
�pelen met P egasus 1 en Des�WGM 4� C3 mag niet het haasje zijn�mannen! Trainen! 
De da-�."l voor ciez.e wedstrijden :�ijn nog niet vastgesteld. In de '3fdeling van C@ is 
Weesp 2 m2t 10.punten kampioen geworden. Wij verloren van Weasp 2 met St-4t 



CLUBCOM�ETITIE (bijgewerkt t/m 6 mei} 
Ons commentaar: ::============= 

1 • I gnacia 
2. Pijpers 
3. Petersma 
4o v� 1t Kaar 
5, Roos 
6. �cubraken 
7. f',!usink 
B. 33lder 

3340 
3194 
3008 
2876 
2829 
2771 
2678 
2720 

----------------------

�:Jijchgel 
I!irks 
Keppelhof 
Kurk 

2665 
2642 
2640 
2606 

11 • 

1 2. 
1 3. 
1 4. 
1 5 • 

1 6. 
1 7. 
1 8. 
1 9. 

v.Dijk 2537 
Chryssostomidis2472 
Leijen 2427 
v.Hulst 
Uiterwijk 

20. ·v.Stec::!en 

2426 
2364 
2319 

--------- --------------

21. ;:::i8pend.::ial 
22, f'1lc11;i tz 
23. Or2nj:::: 
24, vcRiessen 
25. 02 Le2uwe 
26. v.;:·;,r·,�32s 

27. ·, snuri 
28" l_5c,nders 
29" F.sr�ndregt 

30. [;c;ken VJ 

2299 
2253 
2246 
2232 

e D • •  

2219 

2216 

2200 

2193 
2076 

-----------------------

CGrnclissen W 

340 LJ,�k2n P. 

35 • .  j� Beer 

36. ·�c-; \/rijer 
37" �e \lrceze 
38. 11�1:..Jck 

39, Kr.cp 
40. v,Schie 

2042 
2031 
201 0 
2006 
1984 

1969 
1 938 
1927 
1920 
1 91 6 

-----------------------

41" Eerk�cut 

42. Bos 

i;J. <uijper 
44 � ;\Jei::ig 
t.5. Fr2ns::icrf 

46� '·.:.c.:ijer 

47. Kc�;J 
48, c2 'vri.::.:s \V 

1903 

1 888 

1837 
1 828 
1 804 

1 802 
1789 
1749 

49. Pest 1744 

��.'.._::'.:.�'.:������'i----���� 

51. Hemmes. 

52, Grünbauer 
53, Manoehoetoe 
54. Zonjee 
55. Silbernberg 
56" de Vries R 
57. mw� Deken 
58" Schumacher 
59, de Laet 
60c v.Dostveen C 

1735 

1713 
1 662 

1 643 
1. 629 
1570 
1 544 
1499 
1 4 91 
1477 

-----------------------

61. Louiszoon 1469 
62, mw. Sterreveld 1435 
63, 1 kelaar 1429 
64. Deken A 1 375 
65. Huang 1346 
66, v. 't Riet 1337 
67, Cornelissen H 1323 
68. v.d.Vliet 1287 
69. v.d,Eerg 1283 
70, v.d.Veen 1277 
-----------------------

71. Reitz 1 2 51 
72, Roes 1242 
73. i\lberts 1 217 
74. Kleinloog 1185 
75. Kerkhoff 1184 
76, v,Oostveen H 1123 
77. Jongebreur 1121 

75. Beukeboom 1051 

79, v.�.Erink 1036 

��:-��:-��=������--���� 
81 G de Jong 
82. Oudrrayer 
83� mw, Hogenbccrn 

1 002 
990 
9 63 

240. Scherjon 913 
85, d2l Castilho 847 
860 Sp3::ins 846 
67. v,Andel B21 
86, herdeman 793 
89. Dusink 753 
90. 5vJaab 752 

91. Serr.uels 667 
======================= 

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

Eerst een toelichting. Deze stanc 
is niet de stand,waarmee we de 
voorlaatste ronde ingaan op 27 mei 
Op 8 mei wordt nog gespeeld de 
laatste competitie-wedstrijd v3n 
C5, Ik kon niet wachten op d2 
uitslag,omdat deze krant tijdig 
bezorgd moet zijn. De puntcn,be
haald door cs,ers worden dus nog 
bijgeteld,evenals de 1/3 voor el
len,die op die Be mei niet in CS 
speéldeno 
Een tweede opm�rking is het feit, 
dat we van 2 partijen,die dinsdag 
werden gaspeeld,geen uitslag heb
ben gehad, Nu 3 partijen tegelijk, 
waarvan ��n inmiddels telefonisch 
het resultaat heeft docrgegevene 
Ik weet niets van de partijen 
Pijpers-van 't Ksar en Uiterwijk
LeijGn. Er is ook gEen afbreek
envelop a�gegeven. 
lggnicia gooit toch wel hoge ogsn. 
�ij mag dan dinsdag j.lG verloren 
hebben,zijn kansen op de 1e plaats 
blijven recht avereindcDe enige, 
die hem nog bedregt,is Pijpers, 
die ook nog een hançpartij heeft 
tegen Wijchgel,Houbraken en Bal
der blijven bestand tegen het ge
weld, Kurk werd (even ?) teruggE� 
wezen. In de 2e groep Een hevig 
gevecht om hogerop tG komen;hier 
is \olijchgel succesvol. Op 22 en 
24 doen Mowitz en v.Riessen hevi
çe pogingen om in de Ze groep te 
komen.Van hun eindspurt zal alle� 

afhangen. Ook voorzitter Knop is 
hevig doende om het verlorsn ter

rein te herwinnen,fviaar of d::= man
nen vlsk boven hem zich gEwillig 
overgeven is een vreag. En zie, 
op SC een 33nstormende Kees van 
Teeseling,di2 het nu hoog tijd 

vindt ar iets 3an te gaan d0En0 Zijn teg2nstanders sneuv�

len �an de lopende band. Frensdorf raakt ook weer oP str�ek, 
evenals Neidig. O� 55 Silbernberg,die gesta�g berg�fwaarts 
ga�t.Hij verloor vijf keer achtereen. Uitgeput door het 

teamleiderschap van CJ? In de lagere regionen weinig opmer
kelijke dingen.Men is daar voortdurend bGzig elkaar af te 
slachten en dan schiet je weinig opc Van der Veen zit W8t 

loor �ris kc2r achteresn. 
WG h�bb�n nog 2 ronden te gaan,op 27 mei en 3 juni! We hebben nog 10 afg2brokEn 

partijEn liggen. Zo nodig zal er op 10 juni nog gelegenheid gegeven wcrden,die parijen 
uit te spelen, 



Agenda: 13 mei: Voorronde clubsnelschaak 
zo mei: eindronde clubsnelschaak 
Z7 mei:: 33e ronde clubcompetitie 

3 jun: 34e ronde clubcompetitie 
1 0 jun: 1 e ronde iomCrcompe_ti tie 
17 juni Ze ronde io 
Z4 juni 3e ro'lrle i.cl 

juli t/m 29 juli: vakantie 

5 aug o 4e rand e zome'rcomp"��ti ti.e 
1 z aug. Se ronde id 
19 aug. 6e roni:l e id 
Z6 aug� 7e ronde id 

bestuursvergadering 
z sep • .  jëJ.arvergadering 

drukwerk 

S.V,C3issa 
ir. de Vassystraat 1Z 
1755 NC Petten 

Bestuur· 
.'==:::::=== . 

nieuwe�leden:· J.G,A,M,Dirks - terug uit 
Mexico met vrouw en doch
ter! 

art".-1...1 zegt: 
(huish,regl) 

'Ai"in van den Haak (adsp) 

Men is lid van de vereniginç 
-tot ·het moment, waarop men 
schriftelijk aan het be-
stuur te kennen heef't gege
ven dat men geen pri'js_ 
meer stelt op het Lidmaat
schap. 

We zie� niemand graag vertrekken,ma�r 
�en boodschap van een lid via eer apder 

. 
�id gebracht, dat men waarschijnlijk, niet 

··meer kan komen voldoet niet aan boven
staand artikel van het H,R. 

dhr, / mw. 


