imburgse schakers besloten: opna e
contact met Duitsland
(Van onze speciale verslagsevcr)

I vanSITTARD,
23 S ent. - Op verzot'k
de heer GO",CU, voortiHer der

Kerklaa dse schaa ', erenigiag, bl'sloot
de Limburgse Scbaakbond in haar
j3arverga dertng, op Zaterda( 23 Sep
tember te SiUar d gehollden, het con
tact met Duit!e schaakverenlPngcn
weer op te nemen en om de wed!ltrlj
den van clubs tegen clubs als vom··
lopers van grotere, later vo!gende pro
vinciale wedstrljden,
beschouwen.
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Dit was de belangrrijks te beslisslng, die
het Limburgse SChaakparlement nam,
In een vergadering die met een duur
van 5 u ell, geieJ enheld te over gaf om
diverse belangrij ke kwestles af te wik_
kclen .
Da verslagel1 lokten korte besprf::
k!n:ren ult, te lJl de cOIllpetitielelder
de heer J . W&.nten (Maa.slrlcht) een
r~um~ g-af . 11 h t afgelopen schau·
jaar dat voor Limburg zeer succ~svol
was.
Speciaal de pr <1 ie van de kam
II :-en v n 1.Jrn;)urg, K S.V. Ke",'ade,
dat slechta COOr een leU; minder bordo
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gemiddelde genoegen moe5t nemeh
met een plaats In de Hoof dkla~l'e C
van de Nederlandse Sci1aakbond 1. p.
v. in klasse B, verdienc!e alle aan
dacht .
Ir. Bianchi reikte K.S.V. de gouden
kampioensmedaille uit , ter w\jl de heel
A. V1ncl!:en, tlen maal Limbur!!S kam
plcen, een vulpen werd alln3:eboden,
Ook de kampioenen der 2.e (;n ;;~
kla.'iie werden gefeUc!teerc!. B ij de
bestuuriSverkiezing werd Ir. Blanchl
als voonltter blj acclamatle hcrkozen,
terwijl een stemming tU 5!;~n de heren
J . Jaegers (Maastricht), P. Leljendek
ker6 (Maastricht) J. Kuipers (Oeleen)
en pater Jan.s.sen (Venray), de eerEte
drie in he t bestuur racht re3pectle
vellJk aIs secretar!s, pennlngmeester
en lld
T-eMlotte vroegen het concept·wed
s (. regle-men t Viln de LIttlb .
Ilk
bend en de voorge61elCtl wij.zJglnge
in de statu nn en hulshoud.eltj re
g-Jement lange bespreklng~ , Ook di t
I'er<:!, m et diver:? amendemen n ,
door de tal:jJk opgek men Vel: tg 
gen, ulteintiellJk goed.gekew-~ ,
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