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(ioacht LÍd,

[venals het voorgaande seizoen heeft de wed-
otrijdleiding van de SV-de juiste -Z- beslo-
ten een totaal -boekwerkje samen te stellen
van d.e ïnterne-Competltierselzoen 1981 /1982.
I{lor.in vindL U buiten het Reglementrtevens de

lndelingrroosters en adressen. Extra is bij-
geplaatst de data der clubavonder. en haar ak-
Liviteiten voor het gehele seizoen 1981 /1982.
U kunt via deze gegevens vooruit aeif cpzoe-
ken wle Uw tegenstande-r is c1' cen bepaalde
avond en uet welke kleur U dan moet spelen.
Na bestudering hiervar; zult U ervaren dat er
een en ander drastisch veranderd is, Deze ver-
anderingen waren broodnodig om te voorkomen

clat de fouten dle in voorgaande -ceÍzoenen zfin
gemaakt nu verleden tljd zullen zljn.
tlet is- en bIiJft noelIlJk om een tvaterdicht
Lr.ystee& te cntwerpenrdoch we kunnen wel pro-
i:elren het althans ?,o foutloos te doen verlo-
I'en. 0p papier is de zaak Itpotdichttt en voor
rle praktijk bent U verantwoordeiijk.
Voor de geregelde bezoekers der clubavonden
r.; L.:rat het ttkunnen epelen[ bi j ons voorop !

Darrk aan de Redaktie der geZetrmet wiens 6a-
menwerking dit boekje tot stand kwan.

SV-de juiste -Z-
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RriGr,EIlENT pER INTEIJNE-CgylPETIsIE.sEIUpH\l i981 ^

1 , Sroepsilrdelj.+S
a-Er wordt gespeeld j.n 5 groepenrverdeeld in 4

klassenrt.w.- lAr 1B rZ.\r3L en 44.
b-in iedeie groep ài3n B-deelne&.ers-ingedeeld'
c-De 1e klas speàtt in twee gescheiden afdelln-

gen - de le klasse A en de le klasse B'
óe 1e klasse A is geformeerd nnet deelnemers
àie g"*"geld beschikbaar zijn en spelen hun
pa::tI3en CIp donderdagavond in het clubgebouw
ïia eèn van tevoren vastgesteld programma.

d-De 1 e klasse B is geformeerd door leden die
op de clubavonrl geiegeld verhinderd zi jn'ZL] 

.

Àieiàn via een onderlinge afspraak hun partij-
eir elders. Zij verplichten zich na afloop van
ledere partij-de uitslag DIREKT door te-geven
àà" de itrecstíijoreiaingltet. ol+457 - 1661 .

e-De 2e klasse A speelt óp de donderdagavond in
het ciubgebouw via een vastgesteld -programma'

f-De 3e k}àsse A speelt eveneen€ op donderdag-.^- àroíarvia het vaàtgestelde prograumarde partfi-
en in het clubgebou'tv.

E-De I+e klasse A is geformeerd doar de jeugd vane àerin hoofdzaakrbaÉisschool. Ze spelen via het
rkéizersysteemtt'hun partijen op zaterdagmiddag
in het clubgebouw.
óp de wecstiijddag vernemen zij-van de wed-
Àtriidleider [egeà wie men speelt en met welke
kleur.

2. competitie#

a-voor de klassen lArlBr2A en ]A wordt hetzelfde
systeem gevolgd.rn.i.een competitle met dubbele
rönden.Màn spéeÍt dus tweemàal tegen een ieder
in ziJn/haar-afdelingrlx met wit en lx met zw'
In totaal 14 Partiiqn.

t-pe 4e klasse À speètt de competitie volgenF- tt
keizersysteem. Dé totale competitie loopt.hier
over 20 ronden.Men speelt hi.er 10x met wit en
10x met zwart.
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]. puíteawaarderins
a-In de klassen 1Ar'lBrà{ en 3À wordt voor een

Bewonnen partij 2 punten toegekendrbii remi-
se 1 punt en biJ verlies O punt.

b-In de 4e klasse A speelt fier o$l elkaars uÍeer-
staadspunten.De hoogte der weerstandspunten is
afhankelijk van het aental deelnemeru 1: r.e?e
klae:e.

c-Bij winst worden i-rr 1.,: de weerstandspunten der
tegeristander bijgete3-r biJ de reeds veraamelde
punten.
De verliezer krijgt ) prestatie-pr;lt:n bi,ige-
teld en biJ remlse outvangt nen elkaars $reer-
standspunten 6;edeeld '1; o1' twee en aiSer'oi,i
naar boven"

§.:-klqrrheJr e.n r,otatie.
a-Voor de klassen lArlBr2A en 5A le i"'3 c,.--'-::l

net de klok verplichtri,l zoverre datrte begin-
ncn met de Ie klasse Àr.ret aautal bcschikbaï;r
klokken toereikend' is,

'p-In d: 4e klasse A urordt lanvankeli jk zonder Ce
klok gespeeld. De wedstr.-jdlej-ding 1s van n.]-
;ring dat bij deze jeugdii;e deelneners *it ern
te z$Íare heiasting zou }:r.oo€Íl zljn. Dr '[L ]egt
\Íc o:'J-r:pig de kierït,ion o. i

s cl:aaksFeJ- .
§ -iiË t, ïio t et en der Ër&.r t i j i

FLÏCHT !

5.wedstri jÈ-t"empo

a-ïn de klassen lArlBr2À en ]A bedraa6t het r,ved-
strijd-te:npo 4O zetten in 1 3/4 uur. i{a de 4Oe
zeL varr zwart: rvorden de lclckken een kwartier
teruggezet en i n de resterende ti Jd i*oet de
partij dan worden besList.

b-Een partiJ kan niei. worden afgebroken.
c-Ner het terug zetten der klokken (na zurarts 4Cezet)rtreedt het snelechaak-reglement in wer-

hing en daarbij is de partij-notatie niet meer
verplichtrdoch blijft geu;enst voor het. aantonen
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van biiv. de herhali:ig van ste1llng en setten'
( remisè-claln)
i;i'.lll,.ei,oàt u'een remise-claim correct en re-
e1e$entair verricht !

Í handelt alsvolgt:
-Als na de tweerle keer cezelfde ste1lin5 is ont-
*tàu"loi o"ààiiau zetten zlip gedaan en de 1'er-

cnderstelli;à-i;-aànvrezig dqt .ul.t- voor le cerde
f-Ëu. Saat g"Ë",rr"ttrdan.zet U «ie ltlok stLl '
Ïj vertelt u;-;&I"À{à"aè" de recen hier ran en

i,*ài'àËi7irJ.à" iii àe srellins die «lar. op het-

[àia utu.u.t ieeas eerde:' Ín die par!]j is' vocr-
;;[;*;;; u ;;8!-uw.tesenstander wel'ke zet 'I rru

gaat doen ""-íi=-ult 
d. tegenzetten voor oe 3e

Ë;r eenaelfdà stelling zo'I ontstaan'{at TJ dan

"à*i*à 
zi.:,'t-óiai*à". Vérvolgens doet U uw zet

éit zàt de klok ïÍeer in r,rrerki'{tg' .
Ëïi-àà là.n"iI"à-'rà, zetten (3xl,handelt u nei-
zo ' bii uv'tÍn'gevaf varr tuijfei. wini U àclriies in
weaëtri idleider.
(deze r:"pafinà is a1leen bÍndend Toor pa1tii-
en diu op À**u"si5,;.;teld.e clubavrrrJen vrorden

ËË*puàra- iperers,uit rie le k.la,.ise B.hrepalen
dit oneierliilà +rn lossen dit aelf ;; tot te-
vre.lenhei,l van ï'eitï er )

d-Inai;':, àii",A*à" vlag val'i vocrdat de 4Ce 1et
i§ u,ritóoia-'ra"n vev'lIest' men regl-e*entai":^ de

rartii oP de k1ok.
Àiu Ug aà 4Oe zel i'an atiart eri ItrA lret .terug
aet.ten rier'klok net een kwartier ,ztin/h,a.:.r . -

viag-íart , oï-àe rÀgie$ent'air tcegemeten ti- id 'à"n"iu de'pàrtii eíe*eens verlor?nrrnlts diege-
nà wiens viaà vàft kan aantoienrd^"t birnen een

drietal- ,"iïËt'íó partii in zijn'/haar voordeel
,i"-àir"-uÀÀii"i. 1n aai laatste geval is de

partij remiser " -r---^.r-..ïí-?óin eeval handeE U algvolet:
-AlsUwvlagvaltzetUdirektdeklokstilenvertelt uw'teÀènsiander om welke reden u dit
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++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++' deed. Vervolgens roept U de wedstrljdleÍder
erblJ en toout aan dat U ln hoogstens dri.e
zetten Uw tegenstander had kunnen nat-zetten.
ïe dlt comectrdan besllst de wedstrijdleLder
tot remise.
(ook deze bepaling J.s alleen van toepaseiag
van partiJen die op de clubavonden *uuden ge-
speeld. Spelere u.it de le klaese B loeeen d1t
onderling- op)

6.kampioeneghap. etc.
a-Op donderdag 4 maart 1982 sluit deze lnterne-

competi"tle.Op deze dag wordt Ce laatste ronde
geepeeld.
De dan nuÍnner 1 staande 1n de. klassen 1Ar18,
?Ar3A, en 4A is automatisch kannpioen van nijn/
haar afdeli.rrg. Men ontvangt dan de 5w;de:: nac

dalIIe. , i'
De numners 2 ontvangen een zilveren- en de
n$rtmers 5 een bronzen nedallle.

b-Verwacht wordt dat op 4 rnaarttS2 de deelnemere
in de klassen 1A,rAA,r3A en 4A zijn uitgespeeld.

c-De mogelijkheld bestaat dat de 1e klasse B
I{ïEï geheel is ultgespeeld. De wedatrijdl-ei-
ding zal de dan nlet gespeelde partiJen met
een nu1 honoreren, (in di-t laatsie geval .r.raakt
nienrand aanspraak op enig regiementair punt)
De op dat momentrna correctj.eruilmmer irZ en ]
staanden j.n lBrzljn dan de prijswj.nnaars.

d-Voor het algehele clubkampioenschap aa1 de
uedstr:,ijdleiding een NA-C0MPEIITIE samenstel-
len. De deelne&erË hieraan zLJn ziJ dj.e als
numrner 7rZ en j zijn geë:-naigd in de le klasse
Araangevuld met de aummer ï geëindigde uit de
le klasse E. . a

Deze 4 personen spelen een halve conpetitie op
cie clubavonden en op data die door de wedstrlJd-
leidlng zal worden vastgesteld.

e-Indien een speler verhinderd i.s een partij j-n
deze na-conpetitie op zorn vastgesteLde datum
te spelenrdan verliest hij,/zlj deze partlj bjJ

+t++++++ ++++ +++++++++++ ++++++++ ++ +++++++++++++++



f-De winnaar van'deze na-coepètitie ls tevèns de
clubkampioen seizoen 198ï /198e en ontvangt
hi-ervoor de wisselbeker.

7. r gl§ *!§ig,sg -.4 
e-fli+È* ! l,q

a-De karnpioen van de Ze klasse
tomatisch naar de '! e k].a,sse.
ile irampicenvan d.e 3e klasse
icniatisch naar de ?e klasse "

prornoveert &ri-

promcveert àu-

b-4i j/zíi die onderaan eindigt in Ce le klasse A,
tiegradeert autoecatisch naar de Ze klasse A.
HIJ/ziJ di-e onderaan eindigt 1n de le klassë B,
speelt een besllssingspartij t,egen de als nuu-
mer 2 geriindigde in de 2e klaese A.

c-IiiJ/zlj die onderaan eindlgt in de 2e klass€ A,
speelt een beslissingspartij tegen de nummer z
van de ]e klasse A.

d-Promotie uit de 4e kiasse A gaat in.onderllng
overleg tussen de wedstrijdleiding en het be-
stuur

8. sLctbepaling
a-Om aO.OO uur precies wortlt er begonnen met de

par.tiJen op de clubavonden.Zorgt dat U l0 ml-
nuten van teqoren aanwezlg bent.

b-Van spelers die om 2O.0O uur NIET aanwezig
ztjnrworden de klokken ln werkj"ng gesteld.Bij
afv,rezigheid (.zonder geldig bericht ) , verlies i; 

-

men a1s na 3/4 uur de vlag valt bij-reglement.
c-Verhinderlngsopgaven kunnen 6eschieden tot uj--terlÍJk l8.OO uur op de wedstrijddag of eerderblJ de IIL - tel.nr. 0445? 1661.

In dat laatste geval dient men zel.f een af,-
spraak te maken met zijnlhaar tegenstander(ster)
on de partij elders .te spei-enrdoch we1 BïNNEN
f dagen. De uitslag geeft men dan DïREKT door
aan de tiIL.

d-Maak zo mln mogelljk gebruik van deze verhl_n-
deringsbepaling. Bedenk dat er altljd een te-
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reglementrmits er een voor.leder redeliJk al-ternatief tegenover staat. dupeërd ïrordt 

"e-ïn §evallen $Íaarin dit reglenent
beslist de weCstri jC] eidiïrg i Deu e
binqend ! ,

Vol-g dit r e6lernent u o
het Uw I{L nÍet or:nodig

niet voor r,L*t ,
uitspraak is

etrak rrlogelijk en maak
moeili ik ! !

$f i $" de wr;*qtriJdler.l.;i'
SV*de juist e -Z-

I'í E D S T, R IJ D . K A L .E N D E R (1981-1982)
cnderstaande d,ata hebben betr, kklng oïj ce doll*
* er*ess g 

-- 
glg seygr{ eg : *..

(

t

a7 -c8;
03*og;
lO-op;
1 ?-C!;
e4*og i
o1 *i c;
CB.1 C ;
i5*1 C;
Atj'*'ï O

a?--'l 0
c5-ï"[
ïe*ï1
ï !i*.ï ï
i6-11
cSri a
10-. 12;
'l 7*1 2;
c?-*t1
ï E.*cï
Ë 1 '"0'l
e8*c ï
Ot+,-Ce
ï1*0a
1 8-Ce
?5-02;
0J+-C3;

JÀARVEÏTGADERING
ïnter$e-ccnnpetitÍe, ï e *. \rride
ïnterne-rsomFetitie, fu rcnde
IïEUVELLAND-TOERNCOï, 1 , rond,e
ïnterne*competilie, i rhaalav*ïld
ïnter$e*competiti-e, 5e ronde
ïnterne*qornpetitie, 4e ronde
HEUV§LIAI\ïD-TCERNOIII, 2e ronCe
ïnterrie*c*mpetitie, inhaale',,'c,n.*,
ïnterne-cempetitie, 5e ronCe
ïnt erne -cörrrpeti tie o 6e rCIride
ïnterne-competitie, ?e rondc?
H§LIVELLANII.-T0EBNOOÍ, 5e rcncls
ïnt erne -cu)ïupe ti ti e,' inhaaJ.:ï.vsÍid.
ïnterne*§ompetatie, te rsnde
ïnt eï'n e *ccrnpe t i ti e , 9e rclnd e
ïni ern§-ucrnpetit:ië, ï Oe ronde
ïnt erne-compet,itie, inha&Iavcnd
Interne-comËetiïie, 1 ï e rcnde
HEUVELLAND-TOEFNOOI,4e ronde ,

ïnterne*cotïÏtr,etit ie, inhaalavon'{
Int erns.-ccïïrpetiti e, 1 2e rönde
ïnt ern s:ccrapst5.ti€ , 13e ronde
I{EUVELLAï\ïD-.tO§RNOOï, 5e ronde
ïnteï"ne*competi tie, iviliaalavond
ïnt erne *competitie, 1 4e rcnde
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I 1-OJ; Int.-corrp.-oa-coupetltle, 1e ronde
1 8-05 ; HEUVELLAT{D-TOffiNOOI , PRIJSUITREIKING EI§

.EEI{ SIMUITAANAVOND TEGEN HET I(AMPIOENS-
TEAM.

25-Q3i
oï -04;
08-04;
15-O4;
e2-04;
29*O4;
c6-05;

Interne-corrpetitie, lnhaalavond
Int . -conp o -oa,-corlpetitie, Ze ronde
ïnt . -conp r -rra.-corflpetltle, 3e ronde
ïnt r -comp. *Íla-corcpetitie, slotavond
§electt€-$Íedstri jd, etc "
§IMULTAAN.AVOND
PHTJ§ïTÏTR§IKÏNG / FÏIMAVOND (c.v, )

PARÏ}íG§TABEL
ronde;
rcnde I
ronde;
ronde;
ronde;
rond.e
rcnde
ronCe
ronde;
ronde;
ronde;
ronde;
ronde;
ronde;

4-5 (S5*Og )ï*a (to-og)
5-6 (Ot -ïO)2-3 (O8*10)
6*7 ,? (49-10)
3*4 (05-1 1 )
7*1 (1e*ï1)
B*1 "'(O3-12)5-B ( tO-ï a)
8-2 ( 17*'l a)
6-B ( 14-C1 )8-3 (C4--oa)
7*B ( 1 ï _Oa)
g-4 (04-05)

'l g
2e
3e
4e
5e
6e
7e
Be
9e

'[ 0e
1le
ï2e
13e
14e

1*B r 2-7 )
B-5 r 6-4 ,
e-r3 , 1-1 ,
8-6 , 7-5 i
3-8 , 4-z ,
$-'7 , 1-6 ,
h*B , 5*3 ,
5*4 r 6*3 ,e*l t 3'7 ,
6-5 , ?-4 t
3*e r 4*1 ,
7-b , 1-5 t
4*3 r 5*2 t1-7 , 2-,6 ,

trr

)-b
7-3
4-?
ï-4
5*1
?,*5
S*Z
7-2
4-6
l*3
5*7
e-4
6*1
3-5

,
t
,
t
t
I
a

t
t
t
,
t
,
t
t

NA-COI'IPETITÏE

1e
2e
3e

l-4
4*3
2-ll

z,-3
1-a
3-1

ronde;
roncie;
ronCe;

( i 1-03)
(cr -04)
(cs-04)

Ï§DEtING
Let we1!
fn de navolgende J.ndelÍ.ng vind,t U Uw naam in
één der afdelingen. Het num&er dat VOOR Uw naam
staat comespondeert uet het $unmer ult de 1e
ronde der paringstabel.ïs dat bijv. nr.-1-rdan
speelt U met uit tegen nr.-8- uit dezelfde afd.
+++++++++++++++++ ++++++++++++++++ ++++++++++++ +++

r .i- ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++

r'it,aat er een ! vcor Uw naamrdan speelt y j-n de
eerste ronde met zwa-rt tegen de nunrmer 4 in Uw

lifdeli.ng.
ui t -lerIca}t -si gb-rl-e}le -! Lt) -rgsÉee" - -
1 e kj-asse *4,--; Lg*,EleËg§ :B: i,

1.P,ïuïersel.sberg
A, . fi , Ac arnpo
3 . R, DaniëIs
4.P.1'Ïoen
5 . ïIi ' R',: eï: i r §:ï :3-

6 , F. §tuïïl.pers
r)
(r

8.
\a itl.Fr.!'-Q elf**

Ï " 
j' -r ';.:f §m#

2. t'. S-;raeten
3 "'A. StephanY
4. B, Schut
5 .Tr. Daerns
6,J"§neepËl'Ë
?,rnej.C,Brit,semmer
8.unevï',I.Ïvlc*n

11.
lc.
1
J.

E+,
I=
Jt

16.
17.
18..
19.
24.

l A, Smolders
e.J.HcrYers
].H.Mergelsberg §r
4 .Ii, §end.en
5 . .J , I'lerSel-sberg
6 . R, Pihlaiaruaa
'7 "fiie j.M.lt{eiis
I . rï' ..A.campo

&*§}gs§-e.--:-L i.

1 . flxevr . ur. Mergelsoerg
2 . uleyr 

" 
E. Roereer§ma

5. H 
" 
Feek

h " ïï, Roemeïsme
i;.;/,
6.L.Curfe
T.U.Nelissen
I.I{.Merge"Lsb*ï'S ir
J+e klasse *A- I

t 

--a 
a

l.A.Denis
e , ?, lierman§
i , ïi. Franit
{"mej.B.Custer§
5 . ine j "M. Feek
6.rnej.S.Peek
f.r*ej.À.LarCinoi-s
S . rne i , B. Ho exner§ma
9 . C. Enger

10.

+ + + +. + + + + ++ + + + + + -f- + + + + -l + +'l- ++ + + + + + + + + + + + + + -t- + + + + +''r'l 1'
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zt lxr I r r I r r

. R, Daniiíts
n' ' ; ixl I I I I4.P']Lo_eB trt r

rl

Iu

ffi
,-. U.rr**o§r"

l,llt I I I I I lxt Iz. ZT-l-i--lll-I-lïT-T
gl_1, | ,f ,..1-,..1,, *.-.,1§.,L,7,trtttrrlXl

no tities :

R,Llr

trctit,ies;

-- 

l 
--

*§
&rw
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wlxltrrttrt

2-.J. Hover§G_Lv.3iu.vsrë _i-i iJiri I i_Tl_I

tir--
=t

. H. Acarn

lryr r I rxt r r I I

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++



i:.ii;:::n:i:***+++++++++++++++++++++++++++++++2e klasse *A-

1_.l rïr- g y.ï.r J . Merge l s b er r,"",orri.r..mef,S.elShgfF 
ffi , -

ers&a
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Je kiasse -A- rlrZrrrhl5r6r?r8rpt:

wixr. i i i,-i i r r

1.9*&emersma ., _ zlx,l I Ll | | | ! _
lrJt txr I t I I I rz.P.straeten ffi
Wl I lvl I I I I I

.4.H.Stephryy ffiwi i i iëi i i i r

q.Fr.Daglns 'ffi_
Wl I I I I lXl I I6.J.sn"upurs_ ffi.-lrrij LL_; ; :x; l?.me.ï.C.Britsemmer z! ! | ! ! I !x! _!_
UÍitlttrttX;

B.mevr.f.ï-Íoen
'rÉÉtffÉ,^-

no ti ties :

ffie

, E §elissen

*{;!* * ** +++ ++ + + ++ + +++++++++++ +++++++ ++++.++ ++++ ++
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ADRESLÏJST:
mmaÏaer+schilberg f - Slenaken
J.HoversrHogenborg ?4 - Maastricht
H.MergelsbergnVroelensttaal ? - Noorbeek
H.§endenrschey p -Noorbeek.
{.Ygl§.lsbergrHeidestrasz.e ? - Kelnis(Be1Sië)
R.PihlajamaarPast.Pendersstraat g -' Banholtmej.M.Meij§rJonker Bosveldweg g - Beymerstok
F?.AcamporBredeweg ZZ - Banhótt
P.Mergelsberg, z1e H.Mergeisberg sr.
H.Acampo t zLe trl.Acampo
R.9an1Ë1érBerneaustraàt 155 .l s Gravenvoereb(B)
P.MoenrBergenhuj-zen 13 - Noorbeek
W.IloemersmarPast.Rohsstraat Zl - Banholt
F.§tumpersrJonge Hagen 35 - Mheer
&evr.J.MergeJ-sberg, zie H.Mergelsberg sr
mevr.E.Roemersna, zie l[Í.Roemersna
H.PeekrSt.Gerlachusstraat 2 - Banholt
H.Roemersna, zie lll.Roemersma
gel.B.Mergeisberg, zle H,Mer&lsberg sr
L.CurfsrHerkenrade Zl - St.Góertruià
E.lïelissenrBredeweg A3 : Banholt
H.Mergelsberg Jr, iie H.Mergetsberg sr
C.Roemersma, zie ï[.Roemersma
P.Straetenrl,ïheerderweg 6l - Banholt
{.StephanyrPast.Pendersstraat Z - Banholt

Fr.DaemsrDalestraat 5 - Banholt
J,SneepersrPapenweg 1 - Mheer
meJ.C.Britsemmerrst.Gerlachusstraat I - Banholtmevr,I.Moen, zLe P.Moen
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