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jaargang 6 5 ï1r. 2

geISet
.+, ++ ++++ {- + + ++ +++ ++++++ + +++++++++
De spanning stijgt naar een
hoogtepunt. Z,aurel in- al-s
extern zul-ten we blnnenkort
ureten hoe de a floop gaat
word en.
f n di t nummer van de ge TreL
wordt U alvas!_:EiJgeptgg!:ggrg! 
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pag .5-Inhoudsopgaverr 4-Kalender -pBï'iodiektr 5*tk Zj-t ervoor!Ít 6 *Dlt moet U tïeien !r ./ _Idem
rr 8*Taktiek en §Lrategien 9_ïdem

C-f ïAangeraakt ! rI
1 *Idem
1-Idemtr 13-VerZETjee;rt ï 4'-ïdeÍïlrr 15*Idem

?? 1 6*Pure Pret IIr 1T *Idem
It 1 8*ïnterne *Comp *tr 19-Iciemil e0*Idem
t? e1-Jeugdspetter§
r? 2?-Idem
?I ?3-Ecndscompetitie
tr 24-Id,eniIt l?-Idem :
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ledental; enz*1 5-02-Jeugd '.1, ' :

d-l 8-02-HEUvEtLAND-TomNoor, 5e ronde,
z*20--O2-Jeugd
,d:25-o2-ïn.tórne -coep r inhaalavond

§v-de juistë' -7r- -sK_HERgUsr.HAt .

' {*P}-!f -lntörne-Comp. 14e ronde .c-tl4-oJ-Interne-Comp. l{e ronde '

d.O6-O3-Jeued r--'í-
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a.- i'8 +e3 ;IIUUÍUi,I,AND-T0ERNOOI, pri j s uÍ. t r e ikin g

;iir-ul_$Eï3à*u door een ;iàíi;à;iil"à"ii:i;à.
d'25-05*ïntlcomp . NA-colulPETrrïEr Fr om/degï r

yt:l *lg?:§_"?1 het nj_euwe sei.p.een zar ", Éinr,"n*:l l::lï": :,?" lu*kver**h;i;ilà'-niïit".vvv vu*. Es.r r,d.ií,.rÍ.vBr.§cnul_yLng plaatsvi-ndgn.D1t houdt verband met derióename"van. het r erert leden-
lll" _ 

oilï 
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T H E O R I.E . t E,S'.
ÏIet is een verheusend verschi jnsel
enigingrdat de belangstelling voor
theorie no6 harder Srceit 'dan het
dat wil wat zeggen !

tl9e1 krijgt uen vaak de indrukrdat het de léden,
en vooral de nieuwe ledenrtrog ni'et duidel.ijk is
dat onze club ook op dit terrein meer biedt dan
op het eerste gezÍ-cht 1ijkt.,
Dit artikel wil hierj.n enige opheldering geven.
De besteren meest voornaamste theorieris het

'praktische spel. Hi-er komt toch een ied-er met
overvloed aaí zijn of Ïraar trekken op de weke-
li-jkse clubavond.
Voor de gei-nteresseerden i-s er eenrvooralstragr.
kosteloze uitleen-biblio Ëheek.
En dan dit maandblad.
Ing. Jaap Hafuna bespreekt hier voor een o,nbeperh
publiek op een uiterst heldere wi.jze maandelgks'
een paar partijen uit onze. prakti.jk
Iets verdèr op in dit blad b.emoeit Joop Klein-
hout zích met het inoeilijkste in het schaak-
spel; -de wj.sselwerki.ng tussen'taktiek en stra-
tégie i-n het middenspel.. 

i

Nog verder op zeer leerzame ti-ps voor de jeugd
en ten sl-otte de puzzel-rubri-ek.
Daarboven wordt de jeugd geinstrueerd en bege-
leid door enkele van onze sterkste spelers.
ik durf bijna te zeggenrdat vootr een lidrmet rt
bord erbi-i.notie neemt van al deze moeeli.ikheden"
eike verdëÉe theori: overvoeding wordf.Nj-èt dan?'

$
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Ook'dlt kder: kw:atnerr etr wëerenkele 'leden' hun .

'kand.{otaturr..:Ste11e1.:. -Het ziSa de heren:

WjDerrue' .:--, M-Hcrnstia .-r S.Rao. - J:T.99q-5tSnt ,-:
É.Èo.ortent.- R.Zi.4k, "en mèi. I'{.Miciiiels v' Kesee-
nictr{..:.:,.1,:-.'...:":.
U 'allen heet ik vap hàrte urelkon in onze schaak-
i"*ifi" en wens U een 6ezel 1i8e tijd ip ons
àiooen rnet vee,r ïï:::3lol31.riu". 

:

0p de laatst gehouden bestuureverg3{ering }§.,
éi uitvoerLg, ían gedhchten geuri-sse$d- over^het
,nieuwe beleid 'dat ,we met ingang van'het nieuive
seizoen moeten,Saan voerenq
óat:dit hoog noàig was,kunt U opmakeg uit de
'aahwas van À.ielrrÈe ledetl in de afgèlÖp€n lli&àÍl-
ilen i r

Tijdens deze. vergaderin6 werd. besloterr het
niàurve preigramnaËoekje de-r lnterne-competitie
d"ze keàr wat vroegei te'1aten verschiJ*en.
l{et *nadnuk stelt dé WL dat dit pgekie.geen de-
finitief prograftma isrdoch siechts bedoeld ale
bntwerpplàn. De..WL heeft dit zo §amengesteld,

-omdat'àij van mening isrdat hierdoor, alLe Ieden,-ook d.e nieuwerÍÖ13-eài6 aan'liun trekken zullen
kcmön en dat de onderlj-nge kraehten hierdoor

goed gebundeld zijn. De WL verwerkte al.le be-
vtndingen van de afgelopen jaren hierj-n en
heeft getracht de foutjes eruit te ziften. '

Ge{raagd wordt. aan U U'r. ttplsslt goëd te bestu-
deren en met event.uel.e bezwar-en Uwerzijds TI,JDïG
kontast op, te nemen ,net Uvi II{L ten einde VOOR
de aanvang van het nieuwe seizoen verzekerd'te
zijn van een goed intern-progran$a.
Ten slotte bent U de vereni-ging en maakt U uit
wat er bi-nnen de-ve.renigi-ng diènt te gesc[i.eden!

-o-o-c-o-o-o-
Eveneens op cle afgelopen bestuursvergaCerir:g
werd de mogel.ijkheid van uitbreidLtrg van het
bestuur en technische begeleidÍng onder de loep
genomen.
Deze uitbreiding is hoog n,:d1.g var.wege het feit.
Cat de groeÍ in de vereniging in een soort
stroomversnel.Iing terecht gekomen'is.'í
Tegelijkertijd rruisselt d+ de heer Roemersma van
funktj-e met de heer Èler65elsbe]'g sr.Laatstgenoem-
de zal rnet ingang van het nieuwe seizoen fle IitIL

der senioren opz.ich neïren,i.w.z. dat onder zijn
Leiding oe clubaktiviteiten op doncierdag zul len
pl-aatsvi rrden.
Vr:or wat de jeugd.betreft (zaterdagn:idCag) valt.
de Wl in handen van de heer R.Pihlajamaa. '.,
De technische leiding valt in handen bij de a"fd'.
jeugd in een achttal personen. Dit is deelbaa'r'
in een trio fij de schaakLessen op de basis-
school en een vijftal tijdens de ótuUmidOag op
zaterdag.
De jeugd zal reeds dit seizoen nog gespLÍtst
worden in een bp,gin:rende- en een gevorderde '

groep. Op dj.e rnàniér gaat het mes der Jèugdbe-
geleiCing aan drie ka.nten snijden."

rk maak er c,nz,e r#;i-3;o*ïI3"* u", onze ver-
eniging de beschikking heeft o\ier een UITI,EEN-
BIBLIOTIIEIIK. Gedurende een maand kunt U gratis
een bcek hieruit leneu. Hiervoor kunt U Uw ver-
zoek richten tot de ltJL op de clubavond of bij
hem thuis Past.Rohsstr.2l - Banholt.
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In , het januari-Ílummer
behandelde ik, de s Ltlr-
-atie , w&.arin ti jdens de
pa::ti i Ce dame het op-
neemt tegen enkele
licl:te stukken. :

Het betrof hier dame
teten toren i3lper.
geval , doch ït,at meer ge'
compliceerd. '

Het is qok nog intruc*"ti ever ömdat he t ,de
Eenu$ en en het jui-'ste
ocrdeel Jan beide §Pe-
lers stöeds zwaar oP de
proef stelt .'?'',nart hee f t' een toren
en twee paarden voor de
rJame s rIà a r op di t ïrlomen t
dce t het, paar'd 0p a 1

heel ïreinig en alle
witte kraclrten ziin te-
concentreercL oP de
zwat'te kontng;.
A1 s Zwart eï'in slriagt
zijn stukken te laten
saaenwerken zonder " te
'feel pionnen te'ver-
li e?,en, zcu hÍ i wel kiln-
nen vlillnen r Ilte ï:.r oP h et
osenb] ik is' lret Ïrii-t Cie
het iaitiatief heeft.
Zi;n toren op e7 is wel
bi jzonder .sterk en z7-in

loper doet cle' zwe.hte
van de z, vrart e vel,Cen
van zljn tegenstanOer i:

goed uitkcmeïl .
!ïits plan j-s nïi. Ce sa-
roenrJuerl^ri -rS van de vi.j --

ar:deli jke stu,ltken te'
ï erhi-nderen en raateri*
aal te winnen doormid-
ciel vatt dreigingen te-
gen de koning en Yer-
der door een uo Sroot

: - -. ". I . a O

moge ti jke bedri ivirs'
heid.
Een harde stri id 1s op
kcmst en het'spel toont
duidelijk de voor- en
naielen van een d.ame.
De etelling kuan vclor
in een partii tussen
TaL,met tltÍit, en Panno
cii e in 1 958 te Portor oz,
Seppeeld \IIerC.

mgt: .t ?.r a . t

I+q
,Pxe'l ,**2. . r e

l-;ilà-er+1^*^o 
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JA...-*,L 
-J -!-.- - -trbrengt Zwart z,Ljn afge* lffidwaarae .paard tóruà ï; !tï l

TAKfiEK EIU §1rNATEGIE
UNN HET MIDDEN§PEI

ren, Als Zwart een ver- I ;; r\*e st
bet erins iiià"op tra.f;ï- 

|aan te §rensen- door 
-Àv 

f ff.nur_*fr#t=*eerst 3":.:rTdl+ te - lïffi
fiiiï;tí;:l*;'Ijrtí;!*u I

-Hier lraC Zr* afE een kans I ï; -f;:; ' ^ u 
:

r1ï l; s:#lÍ-Ër- 
;x tll, ;ïï: lÉ

$*l i, fuii';ï3' nÍ ;kï 
uli, 
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Kxh6 6.DxrB+,6È? (.Dxc5i{ïïjo";;";;;'$;rïffirËffË
en de dame slaat de to= fi=.
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Part ij ui t het Iie.uvelland
Toernooi , ?.1-'l -1 98e.
Wit: A. Smolders
Zw.: I)odemont :

1. de: ,

.

in'd€
oïleni.ng " Normaal is
3'. o J, Ff 6. De loper
hoort naar f5 o f ,;94 gB:
speeld, f e" Tqorden 'en

'ï:e6xd
,Pc

d,at' de' lopsr op.- c''l . nu l' 
,

.. ?.t l . | + '. , t - .?'lngestotbn st aat-, cius , :

was eerst ,de l.cper eruiti

,l cl

,,È§N(

pet'Èi!- trsrsFrgking
cltrrrr

,lF.Jaap Hslrno

,.0;.3,fiL:fà, . tEF8-c 6

t,,

oper
vele malen beter.
l.'l ,. . . . ,. .-r BÍ6;.9§

1ï,itr.r, i:o ' 
., . ... .§ïQ,

-Beid'e par t §en zlin 'oïL-
teveer gelijk uit Ce
opening gekornen. ;:

Z,wart hee f t zijn stukken
alleen të;twat aktte,rer
0pgesteld',, , .

15. f2-f4 . .'...' s)zct'
iliet de schaduwrljde Cat
plon e3 zwak wordt.
15".' | ' r r r- .PcG-g?
J 6.;-l:e2:d5 . ,-. . . ._' '

-Zie Wits 11e ae't!

d2

"l 6 ..,..Q t r.I-;fL
-Zi* di-agram" Er dreigt
1B. g4 rnet redeli jk ster-
ke aanvalsmogeliikheid'

-Een sterl<e verdedigÍ.ngs
u e t, , die de awakke puïl -
ten e6 en h? dekt
ë.J .,.,S,*Ë4,,1 ,! . "*r.,*-En Caar is ie dan einde
lijk ! Ee Ler l-aat Can nccÍt
21 e ?..r. t fSxgl+

I

ffien
iffit rnoet bi jna d.e dames
ruilen.
3] .jrF 2-:S.3 ---,* " .....
-Na 23. Le?, volgt
Dg6.

b t elli.n na :17 " Ddl !

23. r . t

?.L. ...,r-" r, .,- .,§P$.ah,2
-En het is uit met de
',IiÍtte aanval ! Wit moet
de dames ruilen óf
helemaal terug !

eà. !&,1- ffï . ..., 
"!h,Z:b&,rREf.tISE-

Partfi Kelmis . (1 5 /1 * 'EA )
'uï-it: R.Pihl-ajarnaa l

Zw. : Vondenhof i

( Frans ) :

-De N:-m%owj-tch-vari-ant,
verreiÀreg de mees t Se -
speelde variant , in Ïiet
F'rens.

...h,=- 9à:?à.- r--§b.S.F '

.5-,,.,.13 ;3]-- ;-,*c54SU*,? !

-Ncrmaal lffordt hier
1, r.rLcSz gespeeld en
§oras 7. .,rLaJ.

5.Dd1xd&?ffi
s taa t lJVÍ t beteï'.

t3a..c
--.4--;-,Dcj:'/.bc3".

5 . . . *-, ., ,.* ..lrbii,:gtZ
t

zet l
Hi j verliinCert Lbï.

-0 .D44,-.gh----* , fr?:Jï6.
-Ook lnogelijk is B. i.
Pe7 9. Dg?: , TEB 1 O. Dh7:
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e6 =Ph5:lr.Z r DÈ?:e1? 
_Zr,',rcrt een

pion z,aels het vervois
za} LPreIl .

ríl.art, ' gàa
Sergï1 .

ffi4irL
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'16. o'Sr b+Xe
17 .Pbfx

3A-1 xde
1 9' c?.-c
;Ha 19 .
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EEN SCHOP NA.I t

Toen ik het speellokaal wilCe
binnentredenrbotste ik tegen

rnijn voorzttter aanodie iuÍst het
clublckaal wilde verlatetrl .

-Ik ga even naar Biermanr-zeL hU,
*zt yr z\tster heeft opsebeld. Bier-
man voelt dat zijn einde nedert
en hij heefL gevraagC of ik nöS

eveu kuam.-
fk liep met hen meerwant ik ken Bierman ook.'alwat
langer dan vandaag. Hij is een kleinrspierwit ven-
tjerbreekbaar als een kolj-brj-e" HiJ zat, op de
clubavbnden alti jd vreseli jk"af te steken al.s hi j
achter de dwarte stukken zat,.
In vroeger jaren scheen hij zijn kost verdiend te
hebben als behangerrmaar na de dood van zijn ega
gaf hij daar de brul aan. Hij heeft mij dit his-
torisch moment vaak beschreven. fn de Dorpstraat
liep hfj en opeensrals bij inspiratierlegde.hij
zijn rolletje werkkleding op straat en sprak:
-Zo ,Í-k ben rfui bgewerkt rt ! -
Daaína stapte irÏ; op[elucht verder en vesti-gde
z."eh voor rie rest vah zijn leven i-n een café,
waar j-n de schemerige ruimte cp de weekse midda-
gen geschaakt r,verd. Daar is hi j alti jd verzot op
geweest. Hij speelde een trbesLert partij en menig-
een daagde hern dan ook uit in dat café.Eegen een
vergoeding van enkele borrels lukte dat dan ook
wel. Maar jarBierman speelde wel erg veel partij-
tjes ! Zodoende leefde hij tenslotte alleen maar
op oude jeneverrdat hem langz,aafr maar zeker.naar
zijn elnde dreef.

aöa

Í$ f35-g? l,-r.. ;...+-. * =- de.t Zwar t
niet zi jn toren teveel
picrrnerr 0I-'€€f-.. '.

TfSxf
. Fc2-e

hE . -.**,* tri,.i' $}J:Fé
i3, h2-b4 .Lcb.-.h)

--
E-g5-e6 .Tf.Z-g?"

n het is
gebeurd, !

Zwart 'uiag nog ?,o I n aO

zetten doorlcrcnkelen,
d o ch s taerl dan wei 'mat 

!
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Een vreek of rirrat geleden was hij nie.§:riteer uit bed
gekomen en b.lnilsdien: kwàmen zi1n }Ëyerltiberlchten

. rnet de rege'J-maat van de klokrvlà de'àusterrper
telefoonrof a1s rechtstrëeks oog'getuig.g verslag
van de. vqorzitt-errdie een trlid'in nood!:t: gelijk
een gee,$telijke tot zijn laatste uur pleegt bii

,,t€ §taan.,,Nors zwijgend stapte hi j nu .:naast me
vportrin érnEtige geda.chten verzonlcen.' Hij heeft
altljd zo zijn ei6en beschóuwing bij kwesti-es
dle, qm een oplossing vragen, Ik heb hem- rret dit-
zelfde gezicht eens een paar leden ui t hèt club-

. gebo*uw zien smÍjtenrwaarna hij terugkeerde met
-"; de ffoorden': .

-Dat zijn'van',die mensenrdie spelen voor hun
ntrezj.er,!- . '

tLe denoeïde het rijtie schakers op de btubavond' maàtr,t,e;öeki,-,jhenrom te beeeffen dat zijn opmer-" .

king ,de kern raakte.
-Moeten we . niets voor 'Bi-erman meebrengen?-vroeg
ikronderweg naast hem doorstappend,

-il}-_ "*' +:;:l-. -' '.".
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ++ + + + ++ ++ t + + + +.+í+,+ {.* * *-t * *:; :.'''.

NadaterWasingeschonken,vroegj-k.:-...'..,,.
-Enrhoe Saat het er nou níleerBierman?
-Slócht ! Iarrtwoor.dde hi j r -ik- ga verschelden rmaar . -"; if.-"à"m zonder spiit aiéchei-à. van deze wereld!l-" t
,Hii ledigde. zl jn- glas en irig:1-d' het de voorztttèr
voor. Deze vulde weer opnieuvÈ en vroe8:
::Héb je nog i-ets vah je zoo:r'; gehpordr.Bierman?--
-Ja,-àntwoórddedezed.esgevreia8{,-h}jwasaan-d'e
deuírgisteren.Hi-j kwam mijn gouden horloge ha19n, 

.

maar §uze heeft het niet meegegeven.Toen uras hii I
kvraad.Hij wou niet eenb bovenkomen!- ; :,-r'

ZvÀigend schonk de voorzitter nogeens.in. ;.:i. , i

ToeÀ-we na een uurtje vertrokkenrzag de'pati9trt,.',, '

er bepaald verkwikt uit. . ,"- ' l'- ' .i:-o.:,; :

-Als àat nou een sterfbed moe:t verbe.gldqr-tr-Eeld.$i!' '

voorzltter verongeliiktr-ik denk dat'ie alleerr''
maar trek in een borrel had ! -'
Mààr tóe,, *" it -r,*t-èi"tsàbcuw tgrug waren;gí*g '
de telefocn.
De.voorzitter nam het gesprek aanrkeerde achter
het buffet terug en zei:
-Bierman is dóód! Nét nadat we we6gin-gen. En hlj
heeft nog eeri boodschap voor ons achtergelaten.
ui:-zeiràat hii 8raa8 iropkrastetten dat-hii ons

Er viel eèn stilte :-n iret lokaal waar tt§tjiltett
toch een normaal rrerschijnsel wa§" Maar tieze stil-
te had iets angstaanjagends
Ieder der aanivËziààn-iröelae dat de ontslapene .de
bewljslast min of meer had omgedraaid. :
In gédachten zagen ïue Bierman weer àitterl'39!-!eI
d.e àwarl.e stukkén. Daar kwam hij het duJ.deliikst
ult. BleekrvrÍtjes en mager. Iedere wee$ ietp'. ble- 

:

kerrlets wíttei en iets-mager:der : - -:.."-i. .'':'
Een'man die overduideliik ziio tttottt zal te'be-
talen en nu was de schuld hem kwijtgescholden.

Schaaktechnisch àouden wij Bi-erman node. B.ilsseu,
ook al nam zijn kracht per week af.Doch op zotn
moment wi1 ie daar niet aan denken.
De voorzitter forrnuleerde aÍLze gevoelens tfeffend
door te zeggen:-Echt Bierman!Geeft ons net nog
even een sèhopje nàl-

,,:-l {- i

++ +++ ++ +++++ +++4++++ ++.++t+++ + ++ i*.+.+ ++++,*í+++++ ++
Vaak placht,.hlj q-ii.te,..vertellen dat hi'j vroeger
een ttgoed'€tt.:àte.r tryaardoch toen kooktg zÍjn vr'öuw
iàog voöf:'henai Sinds haar dood a.t eo s'1iep hij bij
zijn zust:eri'.Wàarb,ij"; hiJ Eet "e!e411 gegy afl.qerde.
-Dat menslkàh nlét kokenr.-zei'hiir:en'daarom
smaàkt hëi mè niet.- i

,fl

I

$

De vcor?,Ltter antwoord'le ni€trdoch opende
even zi;n jas; cm de rf itruikït te laten zien
uit zi jn b'inne n'zak stak.
-Je d,acht toch niet dat Bierrnen op een tros

all een
die

drui -
ven u at te u/achten? -vroeg ie .
I t Bleek inderdaad een gced gekczen
a.ttentie te zLjn, ïuant toen onu e
voor ?.Lt ter de kruik zuri j gend op he t
'nachtkasi'je plaatste kwar:r er een
glirnla ch órn à e rnond van de Ii j cl er
en riep hij levendig:
-§u z,e r -d e glaas j es ! -
Zi jn zuster, eeïl z,orgelf jk ïui j f je ,
aarzelde even, ryaar kwarn er toen
schouderophalend mee aandragen .
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DE FINÏSH K o"ï.{ T

. . lïI&ar nie tïr&r.d v,'€ e t

De twaalfde ronde kenmerHte zich-'lo?ï h:l -I":I:;Ï";;ïË-;;;";t;;. Nià*u"d ve11911??{d.:.^:i3l een

ffi;;rir.l; "ï; .;;qe;nemel., veiii s}:eid was de
^'^ $- ,ar '!1ï -i vr ,'1 a ry O "Ya nilffi?ËË;fiË;"i: z;à;;;à; t<tàmen ei in deze ronde

wpi nlg vryscfr3iv-i'ngen u'.'.o' 
:

ffi ------1r-i'q Drie-naal remrse
i :ii:à;;àH-'--:-----tà-t'3 was het resultaat
z i tÍn"on= ----;--- -''t 2.-1? van deae 12e rond'e '
).U,1 llvYvr''' ,.. .-^'-.q /.

4'.A.Snoolders,--.----.1?-lbAlleenH.I,lergeI.sber.s
5.H.1'lergelsr:erg sn -1 q-l vrist' hig" db vol-Ie
6.J.literge1st""Ë :l--12-r9 winst binrteri te ha-

i.i';lóàöpo '1?'' , len'
in feite het beste

r.esultaat clcor remlse te- spe 1en t'egen k9p''13perr

i'iti"iài,,"". »" à"à"igen hi-ài<terr elkaar in even-

wicht.
1 e klass-e= -ts--:

ar 

-{È-':-íË
1, Ii . Acarnlio -'------- I
e . ïtl . Hoemersrya -a ---i.'1
3.R.Daniëls rr-----'i
[ . P . l.{cen, ---'t -:G-P--

ccrnpetiti e . Bén Punt' re §t
heid, . In de 7,e groeF' zcu
È*rr*en vgrd'ringen, doch dan
ïtrordeÏI . 

G

'r
I

8-1 4
ï -10g-5
1-3

as§e -A- I '

__
i--.---:.

2e' kl

N.Ï C H T

1-: t. CUf fS --.--r-a--- 1 2-21 van grcCIt belang in
2. F.l.lergel §l:rerg ----i ?-19 Ceze afdellng'is de
].Í.lrie liesen 12-17 komende ontriroetlng
4,H.Mer.ge1sb:èrg ir -1 1-13 tussen \oploper-'Leun
5..!i.Peek ----.-------1 1 -1 C en sns' aLler Fien., :

6.g.nournersma !---:-1?- g llc'zie''deze r:et EioL:e
?.J.,,Nuyts --1?* '7 belangstelling tegemoeti.
B.H-Roémersma ---:--1 2- o Uitgeételc r,ueid'rier 

ide partij MerggrSglsbësbërg I

ii' tegen Peek. Uiterlijk rnoet Oàze pirtíj-gu"p""id
zijn op 25 februari &, s. (inhealavond)
""_*9ï _ 

vy L-/. 4evl uA. 4 q.o. \+&.rlqq&qvvrau?r

ireli.ssen verloor'',ran Curfs;dr:'ch' voöfaIs korntl niin
derde 'plaats nog n1-et in gevaar.UitkÍ'iken. b1Íitt
e cht er de bo ods chap .

ie .klasse -4.- I
Éi.F-uE:r-f!!--8ffi

de Olitknopin'E ÏrlríJrdt !

ffigp)ers :---*r-1 ?-18
?,C.Rogrngrsma "?E--- *1 2-16
j',Y. DaeI§§' -----t-ï:'-1 2-14
4. P. Stragtgn ----r;-:.1 2'13
5 . E. Schut '----l---'-':' 12*1 2
6 .lí. StgËhany ---ar- -1 2-'l O

'7 .I. MOen'r--ea--E*rrD-1 2- 7
8 . C , Bf..itS gfnfne1" -:ri--] 2- 6

Orlt in,; dq?e sfdelins
staat de . cntknoping
vccr de d.euf .,
Van"gfoot belpng is
de.cntrnc.etÍng in de,'
13e ronde tussen.i iean
Sneepers en . Cor, Roe-
iliersGïà.' Doe' je lee§t

-Het zit fm ni-ét in de ïengte van je.tegenstander,
doch wetr' in het ,vertoonde,.-spel !- Hce dus :zijn

stuliken in cÍegaten!
Daelris,Straeten en Schut strijCen rlcg oïn
pleat§.

een erë-

In de ze a fd eling
der t)Bgere g';1'i §P ts -
lendenris H.Acerpo
haa§ t, 'rrlel zeker ven
€€ Ir Pleat§ i n de fr&-

ïiem nc g van de zeiser-
all e en P . I'li: en h eun no S

irene en Christa'JuÍ§,§eldenIrene en Chri-§ta',vi§,§elden wcer van plaa
Íieer zal_ er vo'Jr kren cit seLzoen niet in

ats en
oen niet inz,Lt ten.

Naar'. rnijn nrening. ..spelen snze .dames i-n deze groep
veel tg hetjes. Iets meer brutaliteit in-het spe,1
kan eèlit geài: xwead; Ten sLofte'heeft de legeni
stander.'oóX geen redelijden met. je,dus wat lqt je?
/,a lr'I oeca -^-.qE r\IaÈÈg -4- r

In de 4e kl.A is het enkel van belang wie er 2 en

fiic e t eïr Ïuël ,s,egEsslg
5 gaan r'íordeïl .
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Met nog 6 ronden te gaan lijkt A.Denls onbedreigd
aan kop te gaan.
Iiij moet echter wel op zijn tellen passenrwant een
misstap is zo gedaan. Uitkijken en dagen te}len,
zegt de fransman. . '

De 2e-en Je plaats zaL een zaak worden tussen
P.HermansrM.LangewegrM.de Koning Gans en D.vd Beek.
Hgt onderlinge puntenverschj.l is van dien aardrdat
plaatswisselingen niet tot de onmogelijkheden ,Ëe-
horeÍr e

De stand: De vrÍends chappeli jke
$íed s tri j d te Sen d,e
SK-Rochade Eupen 1 958,
die urij met onze
jeugd op 3C januari
in Eupen speelden,
Sing op he L bct:d
ríle t Saln§ verlorerl .
Dat ïuisten \ffe 

"l[rinnen deden iiïe e ch -
t er aatl er',/aring ,
t(rat ïv* voOrnarnel_i jk
hebb en flno e t en ond er *
vinden is eat, rffe in
ieder SËvai niet z,O
§nel moeten spsl_en.
Nog steeds begrijp
i-k nie t ïr'earvcCIr cie
jeugd zorn iiaasL heeft,
Scha.keïi is nog imrner
een denksport en
Ceïlken 1<ost tijd.
Juliie hebben die
lUigl Leer hern*dls
otr] de juiste manier23' 3'C. Enggr -Ë*--a-q 70

te gebruiken. Dit gemis aan geduld was dan ook
de voornaamste fout waardoor er zotn grote neder'-
laag op het score-bord kwam te staan. Verliezen
vinden wlJ echter niet érgrdoch LEER ERyAi{!
In maart komt dezelfde vereniging ons een tegen-
bezoek, brengen. Probeer hen dan met meer geduld
tegemoet te treden. Het resultaat wordt dan au-
tcmatisch beter!

efenopgaven:
Voor àIIe vieir' gefàt i
Wit, begint en wint.

;.' ..

5

F
I
t
)

b
I
)

1 -25-À . DgniS,EG.,oË--tr 253
?-24-P.IIerïnans -a-1"23t
3 -23-M "Langewgg -G,,*.-,22.1
4*?.2-M. Ce Koniïlg G -*'l 96
5*21 *D. Vd Bggk rÉ-Gr.,tr 1 85
6-?O-$a . Ïieydolph a-rr'' W)
7 -'! 9-Í{.Michie}sen e -c 151
8* ï B-8. Cus ter§ -r,.-ó-.- 1 48-
9-1?-S " Freats G--s-- -123
O- ï 6 -T . Brits emrner *--'l ï 9
1-ï 5*§"F,eek rr.E-G-E-G1 18
,2-1 k-Bo F1' ank :--l*-,r-- J C5

13-1 }-Rc. HeyCoiph *--- 1 05
14-ïe*P.DG Bie .G*-§rrrÉ 9ï
15-11 -J. F3'aatS -r-ryDiD-r B9
1 6-10*A,Laï'dinois **Ée 89
17 * 9*F. Toornent Í!Ëf,,G- 84
1 B- B-J, ter }{ark r{Écc
1 9-. 7-R.LafdinoiS'a6c
2C - 6-M.Iïorns t,ra É -- --
2ï- 5-M,Michiels v K '-
22* 4-L.Ggrrits G-----

83
81
?t+
'l 1

7t

De oplo,ssilËen vlnd je
op pagina AZ r ïísef onàëts_steböven. ";'

We spreken' w,el" a f, dat je
egrst zelf ..probeert de,l, ,,

c,plossingen te viilen, exl
3$n --P.q.F-,,lsii§.?rl l ;l {=-:;,-,,,,. .,:.

. .- :.,. ..; ."." t.., 
. .... ,:

;
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Boekbespreking

ffian en Pagrd '80-'EÍ. 36 Radioprograrnma's
over schaken in de vgIF van een dagboek-
bijgehouden door Hans Böhrn, Jan Tlmman
en Jos Timmer. Uitgave van de KB0, g§ blz.
Prijs f 15,--.
Jullie kennen natuurliik de uitzendingen Man
en Paard van .de KRO op zondagavond yan

20.03 (vlak na Studio Sport) tot 20"15 gp Hil-
yersuÍïr I {duurt t/m zondag 28 iuni 1981 , ook
in het seieoen van ï 982-'83 zal de rubriek
worden uitgezonden op zondag en wel van

20.03 tot 20.20 op Hitversum l).
Niet rninder dan 100.000 luisteÍaars volgen
weltelijks dit schaakgebeuren. ln het boekje
(hed rnoffi uitgevoerd, en daardoor mis-
schien wat aan'de dure kant), §taat orn te
beginnen de partii die Jan Timrnan speelde
tegen rulrry 300 ieugdspelers tot 'Í§ iaar. h{et
analyses van de grootrneester zelf . Verder 33

L-J.

opgaven, met oplossingen, woerleggingen sn
commentaren van Hans Böhm. Ook vertelt
Hans Böhm voor wat zich zoal voordeed
tiide-ns deze u itzendingen.

. Het boekie is verkrijgbaar door overmaking
van t 15,-- op gironummer 312703 t.ÍI.Y.
KR0-Amsterdem onder vemelding van lf;rn
am: P&ard '8(h'81, r

Algemeen Ílagblad Dagsehaak.
Dit schaakboekje bevat een selectie van
opgaven die sedert november 1980 dageliiks
in het Algemeen Daghlad verschijnsn, Het
eiin 60 opgaven voor huisschakers, Ieugd en
zwakke spelers en 60 opgaven voor de"
gemi detde clubspelers. Het boekie kan
tevens aantrekkeliik ziin als priis in oen wed-
striid. Oolt kan het dienen als trainings-
materiaal voor beginnende schakers.
Je kunt dit schaakboekie bestellen door
overschrijving van Í §,95 {Í4.9S + i 2,*- vor-

_ zendkosten) op giro 438Í00 t. n.v. Plulpro-
duktiss te Rotterdam.

::P* 
u 40 " 

ofllf,l{ffi gr' 
Ë§* 

,3g 
* §iil;

:

De beËeslissende ontmoeting voor het

I9gI-Igg2

,Ifiaar ook

. 
karnpi oensshapjuiste -Z*-ï '.

cver,ffi nnins
laa t s te trrrr* à

gebe !mBï} lvil

geli jk ( 5*4 )

F1eis j es en j ongen§ ,

NcËï teveel z,Le ik cat
jullie een pertii sp§l-en
met het elan alsof je
Ítachtern att ge zet en lvordt ,
Bedenk toch d.at schaken
een denksport is en dat
eï' toch .e cht ïiie] even
NAGEDACIIT dient te ïuorden
al§vore-ns' j e een ze t
doet.
T1CUD SVtr DE VÏhIGERS NÏET
TÏ{ DE STARTBLOT«E}í! ! ! ! !

Bergt d,ie dingen op en kijk
eerst goed. Ja toch?? ! ! !

'j00À uo
snld ltallleruï auols usl ttfltq ]lr* us * I
'0 JoCIp p$lone0 ' + Spxd 'l gpxl + gpd

'lSul,TruAJOl lo$r í8C

'r uo + gpxd '8 IlxH llxï "r Slxll- slx-[

'lul
ue lqxd 'e U puedeO leels 4a'l! StX *gpd

'lu!ru\ ua gcxd 'g 8r{N { /axd 'e gcxo igcxQ

ua^BEdouaS

BOND§COMPETITIE

SEIZOET\t

in 
' 
de ze klasse A tuqsen-du 

-sv=à;
en vsl'Í ïrI,is geë=ldj.g-d i;-eàn 5I3voor ons 1 c tearn . Br r'aoe ten in óe'ontmoetingen w-eI erge selrÈà dingen

-qàc)vr*lt *""pioeïrsch*p _lrön nos onis;;;'.
t egen cle S\r*Hhfnf,§N f I ,

##H*Ë
2 . J.Mj-chon 'UUladersfioven " _:, ö_i
4.J.Hovers* " ' "-: Le"feburè :: ï:62.\.Acamp9 - Vaessen _ +_+
.?.9.5e1p3{geers - vd Boorn í_ó
í.5"1{-.t1i.aianaa _ Meertens __ 1_oö. rvl. Mel_Js - Rikers __ i _ó
+ + + ++ ++++++ ++ +++++++++ ++ +++ +++ ++ +++++ tt++ +++ ++++.Ben uitermate gpa+nelde weristrijg is het S"oor_
*"p,waarin ure 1àng"'tijq àót +-i*. achrerst.onden...Fas aan her eind aer mioa*s uÍo*§'aèt'Èàia"u Juià"_lijk i.n ons voordeel door.
Ytlj.spogdig besloten Ràà*po er, vaessenraan bcrd5,tot remise en halver*"gà'-d" middaÀ-Àïig or,r"1e bordsperer in.de rouiïÈuub raakte hiermee z,tn
Een,half uurtje"rater merkte Rikers aan het Betvord,hoq 9ne1 ,dï Llj{ kqn s";. :àiJ: ;ï;s'-;i-ï*o,r_
I?*+tq"liik.Mei.Meiis àetie de zaàk wöEr sèti jË,

tuplrtmll



================--=-=:e!]================ == ====Uíeer een half uur later sFeelde Pihlajamaaraan
.bord f ,Meertens naar een absolute nederlaag.(2t-1.3)
Aan het eind der middag volgden de puntenverde-
lingen elkaar snel op.
Eerst was het J.Mergelsber6rbord 6rdie de volle
wj-nst opeiste .(3t-1*)
Vervolgens stelde J.Hoversraan het l1e bordrde
zege vei-lig.In een partij waarin een remlse tot
de onmogelijkheden behoordertrgk Jan aan het lang-
ste eind en 'ilon verdi-end.(4+-1+)
Aan bord 3 vonden Hovens en Kramer het toen wel-
letjes en besloten tot remise.(5-2)
Als laatste ging Michonrvia een beoordelingsfoutje,
door de kni-eët.(1-3) .lonn raakte hierdoor èveneeàs-
zijn lOOoÀ score kwijL.
Bij het 1 e tean is nu Henk Acampo alleenheerser
met gfio.
Al met al een wedstrijd waarbij aan beide zijde
ui-ternate sportief gestreèen is.
rulEEDE rEAM HERVOND,MET DRIE INVALLERS.THET
I'JUI§TE'j, ,RITME. (k4 teFen dg SV-liEERLEl{.ïl)
Het heeft er lange ti-jd om gespannenrdoch inval--
ster B.Roemersma loodste het 2e team fraai de
remise-haven binnen.
SV-de iuistg -z- I1: -§V-HEEBL_EN JI: - -- 4-4

Aan lretl4e bord naakte.F.Aiampo in het eind.spel
een beoordelingsf_oUt en'verloor toqn op regelmaat
van Simons. ( 2*-'l *) Tevens raakte Erànk zi,jn top-
scorlng Xwi.jt eu i§ tltl.Roeunersma de nieu.lr're top- ,

scorer vàn cii-t tean, (4+ uit 5)
A,an héC 6e hord bracht-nevr.Mergelsberg öns wat
dichter,.bi.j'het sukses door'remise te spelen te-
gen Weyers.Fien was er gelukkig'nee en iii3 ocik!
(5*2)
Ons laatste punt we.rd genoteerd door mevr.Roe-uns J.aat§le punr we.ro. genoleero ooor mevr.!toe-
mersrua; ïn hÉt míddenspel bouwdg zij aan materi--
aalwinst en wiot zodoende de partij in haar voor-
deel te beslissen. (4-2) , 1

Een geconceritreerd l;pelend.e Peek tnc.rest in het,
eindspel een dreiging zien op te heffen.Di-t lukte
hem tèn koste van 2 pionnen.Schiiring buitte dit
in het verdere spel.verloop goed uit en won.(4-3)
Als laatste streek Curfs de vlag tegen Hinssen..
Aan het 5e bord werd zodoende de ej-ndstand bepaald
op l{-4 en waren beide teams hier gelukkig mee.

qJLe LiË g _!t+,I, s,I.flF gJL *.q._ llg. 2.e -lrtSrs Lq A :
a-É---m

KERKRADII ïII - VSM V --ë--an*--2-6

|:
II
ll
I

I

l-
t

ï.H-F1ergelsberg sr
2 . ïff,, Roemersma
3 ,17. Peek
4. f " Acampo
5 . L.. Cur fs
6 . F. Mergelsberg
7 . B.l'lelissen
I . B. Roemersroe

*Rennëberg
-Verhceven
-§chïiring
-Simons
-I{ins sen
*Weyers

Í- l-c
-- 1-o
r- o-ïí- o- 1

-* C-i
11z-u
t-*
1-0

1 . SV-de juiste *Z- I
2 . VSpl V -5---------.!P-
].VSM IÏI i'ir* -GF-aE-
4.MSV III r---EqD-e--

5.SV-HEERLEN rI rr-D-
6.SV-KERKRADE III I--
7.SV*de juiste -Z- II
B . vsM vI I r- -Qe ---G-rrr
|. + ++++++ + ++ ++++++++ ++ ++

5 - 10 ('+24)
J;7;
5a
r,)-
5Ë
E
ji'

7 (+12)
7 (+ 9)
5 (+ ï)
4 (* 2)
4 (- ?)
3 (-1 ?.)

5 ,- 0 (-26)
+ ++++ ++ +++ + ++**++* ++++++

+ + + + + + ++ + + + + + + + ++ + + + ++ + + + ++ ++.+ + + + ++ + +++ + + ++ ++ + ++ +
ltladat 'Mer§elsberg en Roemersma, aan resp . het 1 e-
en 2e bord;de etand nogal vrij eenvsudig op 2-O
hadden gebrachtrzat verderop in het teamrbord l,
Emiel te zweten voor een goed resultaat.Hij kon
op een fraaie manier Lindelauf op remise houden.
(2*- *)

programmà 6g-Jon*e (7 maar!-$.F.):
MSV IÏI -..--.-VSM V
SV.HEERL§N II -SV-KMKRÀDE IIÏ
VSM Iïï -------SV-de juiste -Z- II
VSM VII -------SV-de juiste -Z- I
Ons le team heeft aan een gelijk spel genoég om
de kampioensvlag te kunnen hijsen! SUKSES ! ! !

-Lindelauf -,E
-Janszen
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Op de bestuursvergade:'ing richtte ons bestuur
de blikken Gp oneindigrdus op de toekorast.
Dat dj-t hard nodig wasrbleek wel tijdens het.
punt dat voor rekenlng van de wedstrijdleiding
kwap.Voor wat betref,t de exterae zaken der WL
toonde ons rekencentrum zidn uitermate tevre-
den ben opzichte der vemichtingen van on§ 1e
team. Minder tevreden was de !1lL met de resul-
taten van het 2e team. Volgens de trïL kan dit
team beslist veel beter dan de prestaties die
tot nog toe zijn geleverdttMet na&e C,e rnentale
instglling van eukele spelers zitten we op een
dood'*spoortrraLCus Ce tVL.
Hj-er ligt een duidelijke taak voor de teambege-
leiditig.
De f rït àrne van di t ,s e Lzoen ga f Eeer] enke 1
bieem. llet verloop is prinna en dit kuànen
duÍde }i jk afl e?,en in on %e rnaandeli jks g -* en
keli ji<se i-nf ormaties , de ge Zeï en de TTVERS

de FER§|I 
"De j eugd ge e f t bel:ccrli jke pï"CIblernen, ïríelke

ter van verheugende aard ei jn .
Onze jeugd kent dit seizoen een royale toeloop
en nog steeds druppelen de nieuwe jeugdleden
binnen. Het probleem ligt hier bij de verant-
woorde opvang. Heel gelukklg toonde de jeugd-
leidi-ng met de toezeggin6 van enkele ledenrdie
bereid $raren in de toekomst te komen assisteren.
Zo kreeg ons werk op de Basisschool de steun toe-
gezegd van een dame en een heer, zodat vie 'dit
belangrijke werk kunnen voortzetten met drie
volwàssenen. '
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Ons werk "op de z,aterdagmiddag kreeg
en daar is de jeugdleiding ook reure
vooral omdat het aantal jeu6dspeler§
t o erÍe emt 
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LAaT§!q_EANpL BELOOFT' VEEL . . . . ..ffir rrr-- rr a rrrrrr' t rlrar r-- tr l'r lrrrí-r ltlrrrrr rni rlrr : r

Als op f Q_{-u!"uarl. à:s: de 5e-l en laatstà p9n[9:
van tret HEUVELï"ANDïTOERNOOI een aanvang ueèurt,' .
dan zal" het.vreemd'stil zijn in het Geileen- " t'._,

schapshuls van Ban$olt. En datrterwijl ef dan :.
toch zorn l0 menoen aànwezJ-g arÍ}tren zljn! . i'

Di.rt zalr dgn nlet voor niets zijàrwant deze laat-
r;Le ronde za'I er een. zljn van een absolute b,e-
s lIsslng.
Waarom heerst er dan stÍlté? Nlet alle,en vanïyege
het feitrdat er tijdens een schaakpartij stilté
en rust yerlangt wordtrdoch veel meer vanwege de
spannende ontknoping die.er' dan te verwachten
va-Lt. ',' 1 :

§en bli-k op de stand na 4,:ronden zegt ràeds

1.SV-de juiste -fi+,A.tl+-6 (+6). . Ett is dan de
2.sv-cAyER B' t4-6 (+5) stand Ín de I

d.SV-de juiste :Z- B:4-5 (-.,2) O;&.de weàstrij-',
).SV-GR0NSVELD A ;4-2 (-+) den Cayer B tegen
6.sV-GRONSVELD B 'l4-O (-?) de juiëLe z A. éni

tegen.'Cayer A zuIlen iR deze )e ronde de ontkno-ping te zj.en geven. .. . ,,:

!li?'! gaan,we biiv. zi.en indien, de juiste'2, A ge-
fiJk speelt .tegen Cayer B en het A-team van óayer
rnet 4-0 zöu winnen van de juiste Z B 2 -

De juíst e :2.;A. éh Cayer B kómen dan on 5-? metresp. r.6 en +5; Cayér .A komt dan ooX'ofi 5-7 en



================= - -- .= :a0!======================
krijgt er +4 bordpunten bij en komt dan op, ja-
wel-, ook +6 I t ! Geli-jk met de juiste Z A dus,
En dan gaat reglementair de derde beslj.ssende
factor inrn.l. het onderlinge resultaat en dat
valt dan uit ten gunste van Cayer A' ! ! ! ! !
Ga er maa.r aao staan. Enfinrvandag.r, dan dle ver-
onderstelde rust op.donderdag 18 februari.Dat de
beste dan nraar winnen uag !

De reservisten kennen een finale op de 18e die
voor de SV-GRONSVELD de zekerheid geeft dat de'
kampioen van deze afdeling uit hun gelederen.komt.
Deze finale za)- gaan tussen-loryn en vd Polrbeide
van Gronsveld.
Luyten en C.Roemersmarresp.Cayer en de juisLe Z,
zullen gaan strijden met a1s waarschijnlijke i-n-
zet de 2e plaats. De 2e plaats komt n.1. vfij in-
dien vd Pol zou verliezen. Indien vd'Pol zou win-
nen of zelfs remise zou spel-enrdan kunnen we ge-
deelde* plaatsen verwachten in de top. Dus ook
hier zijn nog vele combinaties mogelijk
Ook deze heren wensen wij veel sterkte en dat de
sterkqte ook hier aan het langste eind'za1 trek-
ken.
Op 18 maart à.s, volgt er nog een laatste avond
vàn het HEUV§LLAND-TOERNOOI.
Dar-r vindt n.l, de prijsuitreiking plaats en'na-
tuurlijk za1 dat met een beetje feestelijkheid
gepaard gaan. Niemand van ALLE deelnemers za1 met
le§e handen naar huis gaanrhoewel niet een ieder
vemast zal worden met een beker of gouden me-
dai1Ie. Toch een herinnering voor iedereen aan
eenrwe .mogen met trots zeggenruitermate geslaagd
toernooi.
Na afloop der prijsuitrelking'spelen de 4 win-
naars vanuit de hoofdgroep een simultaanwedstr[jd
tegen 4 geli.jkwaardlge groepen der overige deel-
nemers uit de hoofdgroëp en de ieserve-afdeling.p" 5[i-de $uiste -Z- zal aan het ei-nd der avond de
organisatie van het HEUVELLAND-TOERNOOI rselzoen
1982-1983 it handen Beven van de §V-GRONSVE.D,
waarna er een elnd is gekomen aan veel schaakple-
zier. Heren en Dames, BEDANKT !!r[."o"*ersma
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den.Er is vaak een grote
Iuate van j.nventivite,j.t
voor nodig. ïlíat dit betekent
laat de volsende, schitte*
rende mat-combinatle van
Tarrasch zL€n.
De stellirys( niernaast )' ent-
stond ,in 66n van zijn p&i"-

t a a i t a i+tijen gespeeld te Neapel
in 1914.
Tarra§ch, met wit'r,ïva§ aan
zeL en wi j dus ook !

ï,,oeliqh!,.!EÉL "i

Tarrasch moet hier alsvolst
Í.n zijn pikzwart gepotlode

§nor gríbrould hebben:-Tx.c)+ zou mat ziJnrwanneer
di.e verd.... toren niet op cB zou staan!-
Hij dacht na en vondrda't" met twee afleidingsoffers
hèt 'doel te berei-ken was. Vindt U het ook? SUKSES !
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DE GROTE rrBOEMrf I'".
t op dit

moment een explosieve leden-groei. Deze ftgrote B0m/irtrhoewel het een trstillert
ier'kunnen we verheugend noemen. De ltlI,:scfrat het
aantal deelnemers aan de nieuwe interne-competi-
tie , seizoen 19BZ-t 985 , op tenmj-nst e?5 I t
Dat is nogal wat. Vanzelfsprrekend moeten we"deze
aanwas tijdig opvangenrvooral doordat de meeste
der nj.euwe leden de jeugd betrefi;, Op d,it moment
is het bestuur niet groot genoeg mee? om dit te
kunnen doen. Het bestuurren met'name de jeugdlei-
ding schreguwt om hulp., Heeft U wekelijks een
uurtje over en daarnaast het goede hart voor de
verenigingr-stel di.t dan in dienst der vereni-ging.
Spreek er eens over met Uw bestuur of W-L,

ffir^ffi ffi\u'ffi,w'ffi ,,trffi,ffi ,,ffi ,,ffi 
4

T'ffi ffi',ffi''ffi ''ffi'"ffi 
4

iÀ"ffi*'mw"ffi'W,ffi,Hffi "ffiyfr.

MEN§EN.DOE 
.DÏT 

SVP EN HEï,P ONS UIT DE NOOD ! ! !


