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Glubavond:
Dlnsdag 19 uur 30 tot 24 uur.
Glublokaal:
Kantine Splendor-fabriek,
Groenestraat 8-10,
Nljmegen.
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pag. J Fotopagina:-Bergsvoort, Glaap, lVüstefel_d, Gorissen.
pag. 4 Redactioneel.
pag.5 iliistUdat?
pgg. 6 Een verhaal over het begin. UVS, harde kern van

verzetsber,veging Ín Ni.jmegen?
Kl-aus geeft een duideJ_ijk voorbeefd van historische

( fictie overwoekert de f,eiten).
- legendevorming
pag. 8
De feiten over het begin.
pag.10 L/n 17 ltet tìjdperk Lloðboer , j946-19r8
pag. l1 Fotopagina: boven: Bexkens speelt tegen Bergsvoort.
midden: Van Rijswljk neemt uit handen i"" Spfã"dð._
directeur,tvtaaskamp. de Splendorbeker in
(g63).
onder: oud-voorzitters Î/an Asch en Hoeboer.
";i;;g;l "
pag. 1l Fotopagina.: boven: Hofrnan, Titsefaar en Alferink.
midden links: _Sytema, Snljáers; rechts: cle .jonEe
Hofrnan in 1)ll, 6e mássaÈamp úegen oss, åiå-påã. ie.
linksonder: Ottenheym, polmän; iechtsoúder, --"

Lenferink, Reynders.
Miniatuurpartì.j: potman- Verwey, .l !6J.
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pag. rö I'oto l. Donner geeft simuftaanseance; zie pag. 20
foto Z. Jonge dames van UVS (19?Z)
'foto
J. UVS-band na behaald kampioenschap
1e team.
pag. 12 De periode Bexkens, 195g_196S.

pag. 20 idem.
pag. 21 De wonderbare paragnostische eigenschappen van
oprichter Bergsvoort. Ivlet paranormale i,è1eXinét:-scfre
krachten trotseerde hij in õns bijzijn de ;;iË;-ã""
zvraartekracht !
(waartoe een foto aanleiding kan geven; een typisch
wüste fetdsiaans arfik;i j.--"
pag. 22 Fotopagi_na: boven: de rparanormaler foto.
midden: het oudste Iid, Dickhout.
Beyer met-haar doch!ertje pat.
^_ 9qder, Lydia
pag" <2
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!.(^.¿Ç De perioâe van Asch en
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12
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pag. ¿b
claap-Aalders.r_ 1!12; Hoeboer_polman, 1962.
pag. zT Toen onze Ëlup een Éruij"'*äÀ.
pag. 28 UVS extern, overzicht irän fiet aantal teams en de
klasse waaiin. ze speeldð"tiõ+s :lõâä¡.
pag. ?? De. geschiedenis vañ ons ciubblad.pag. 30 Fotopagina:- boven: cafêbezoek na afloop: men zi_et
Cobben, Wachelder, Engelen, Soethout. f:_t.ef"ã".
Ottenheim en het jasje van-Schuyt.
beneden: aan het voeibalspet: WäcÈer. Wüstefeld.
- ----*,
Engel-en en K1ip. (God zegeirede greep):
pag. 31 en J2 Heden en toekomst-van UVÈ. Eèn inzicht in
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het archiefmateriaal waren de mensenrdie nog
vertellen van vroeger, het belangrijkste. De
redactie toog dan ook op een'woensdagavõnd naar het
huis -van de oprichter van UVS en had daa¡ een bljna 2
gesprek. 0p pag.J (bovenste foto) ziét U
uur durend
oprigþter Bergsvoort, terwÍjl hij UVS-mededelingen liefdevol tegen zich aandrukt. De samensteller vañ uw blad
(Wustefeld) koestert zich in de st¡aling, die van de
opri-chter uitgaat. Op de onderste foto zit de heer Glaap,
die wÍ,j gevraagd. hadden om diezelfde avond ook aanwezig
te zijnr want ook hìj behoort tot de heel klassieke 1edõn.
Sanen net redacteur Gorissen is Glaap zichtbaar vemast
en verheugd over een zojuist gedane hlstorisch.e ontdekking. Uw redacteuren waren grondig op deze avond voorbereid, want voor het samensteflen van een jubileumnunner waren heel wal gegevens nodig. Allereerst moest
archi-efmateriaal- verzameld worden: dat werd ons vlot
ter hand gesteld door Glaap en voor zover mogeLjjk ook
door Syterna en Hofman. }j_t materiaal werd in een vroeg
Naast

konden

stadium door de redacteurenr_ geassi_steerd door Lenferink,
doorgeworsteld: na een avoná werken hadden we de zaken
enigszins geordend en konden vragen opgesteld worden.
Behalve uit oude fotoboeken, bestond het archiefmateriaal vooral uit kopieênr.genomen van het oude personeelsblad van Splendor : rr de Glimworm tt ; oud-voórzitter
Hoeboer (1945-1JJ)) bezorgde ons een'kostbaar foto en
plakboek over de tijd van zijn voorzitterschap(zie foto
peC.{¡ rechts-onder). Ondanks de interessante gegevens,
die Bergsvoort ons verschafle en dj_e we in het ñet
archief¡rateriaal aantroffen, bleven er een aantal vragen over. Redacteur WustefeÌd bracht daarom een kort en
een lang bezoek aan Bexkens (voorzitter 1JJ)-1968) en
verder aan van Asch (voorzitter 1969-1945), die inlichtingen gaven en foto's verstrekten. Het tolaal werd
aangevuld door gegevens, die we in de wandelgangen van
de spJendorkantine opvingen. Zo spraken we kort met
RijslJjk, v HeezenrSytema, Hofinanrpõ1man en Titselaar.
BiJ de sanenstelling van dit nummer moesten we echter
onvol-ledig blijven, omdat uit al de ons ter beschikkì_ng
staande gegevens noodzakelijk geselecteerd moest worden.
Uit dit jubi-leumnuromer noge bl¡ken, dat het bestaan
van de schaakvereniging UVS iets waardevols is.
DANK AAN ONZE ADVERTEERDERS

Voor een handig zakennan is het aantrekkelijk onn in ons
blad een advertentie te plaatsen¡ lage prijs voor een
heel jaar(minstens l1x geplaatst) en een groot versprei-dingsgebied(behalve bij leden liggen bjj diverse instanties en andere clubs exemplaren ter inzage)! Mede echter
door onze adverteerders kãn ons belangrijÈe blad blijven
bestaan. lVij hopen dan ook, dat zij - als wij over een
aantal naanden langskonen- hun advertentie op jaarba.gis
yi11en verlengen. Zij venichten daarmee een óommercjele
èn sociale daad !
Redactieadres: Zwanenveld 62 20 , ter.080-44828f
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- Klaus Hüstcfefd niet all,een zoals
gewoonlijk nreer
dan de helft wan de pagina,s
van het cl,ubblad voor
zijn rekenj-ng nam, maar daarenboven
ooh nog een
behoorlijk 6cdeelte getypt
hecft?
- C1lÍa llüstefeld de eerste pagina vervaarrciigcì
hoeft?
- De kortste partij in de j-nterne competitie var¡
UVS
was die tussen polman en Snijders(tgøl);
1. e2_e4,
cl-c6, Snijders probeert de Caro_Kann,
doch na flir¡k
nadenken vinden beide spelers, dat
de stand remise_
achtig is en reiken zij elkaar de hand:
een vare groot_
meesterreml-se.
- uvs telde in de zestlger Jaren ooit zorn 140
leden
en kon toen besctrikken over actrt tientallen
voor
externe wedstrijden.
- De kantine t{as in die tijd een stuk ruimer,
omdat
t¡et keukenbuffet nog rriet ingebouwd Ïras.
- I{ist U, dat het plein '44 in Ni,megerr genoemd
is naar
het oprlchtingsJaar van UVS? Ja rrerkeJ.¡jkrwist
U dat?
Dan bent U wel werkeerd ingelicht.
- T1st U dat Uvs_mêdedelingen in de Oostelijke
bond
grote aandactrt krijgt? Met name
bii de redactie van
l¡et bondsorgaan, Ðe Osbode, de treer
C. Janse. Hü
ontvg'ngt regermatrg ons blaadJe. Toen
hij laatst
twee exemplaren tegelijk ín Ï¡anden kreeg
was t- lj
l.el.emaal. gek van enttrousiasme. Hij
stak zijn compli_
mentJes voor UVS-ers in h€t a.lgemeen (rrrappe
sctruiwensrr)
nlet onderStoelen of banken, maar ook
stelt hij bel.ang
in het financlële be1eid actrter het
bLad.
l{ist
U dat zotn sJ.ordige dertig
Jaar gêIeden het
eerste tl_enta]. na een vedstrjjd tegen
ASv in ArnÌ¡em
in de trein naar lrl¿gq¡ingen stapte,
omdat de bordjes
verkeerd hingen? Bij UoJ.fheeze uitgestapt,
waar rren
om l.al.f drie rs nachts nog op het
station stond.

beweeine

in Niimegen?
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Een oo€ig:etuige wertelde me, dat in de jaren
'41
en t44 Nijmegen een Spookstad was; aLs je oveî het

stationsplein J-iep moest je wel zigzaggend fopen
en
zo veel mogeliik onder dekking wan gebouwen, r¿ant
overaf
zttert scherpsctrutters en veilig was je niet. Overalloerde de Duitser en het stadst¡eeÌd was erg somber.
ïn die tijd waren er slechts woinígen, die de Duitsers
om de tuin konden leiden, heldhaftige manne¡r,
die hun
1even in de waagschaal zetten om de vrijheid van
Nümegen
dichterbij te bren¡ en: de werzetsstrijders. Ilistorisch
feit is, dat de heer St. Bergsvoort één van de
beJ-ang_
rijkste f iguren was uit dat verzet . IIet spreekt
vanzeÌf ,
dat het verzet in t¡et getreim werkte en weinig
openlijk
bekend maakte rzod.at schriftelijke
gegevens daarover
nauwelíiks te vinden 211n. Zoai.s meestal gebeurt
bij be_
langrijke gebeurtenissen, die .n¡ord.en d.oorverteld, gaat
I.et verhaar, dat op waarþeid berust zich rangzaam
uitbreiden: er ontstaat êen hc1densage. De omstandighecten
waaronder werzetsstrdider Bergsvoott gezamenlijk
nret
tr¿aalf vrienden de schaakvereniging UVS opri.chtte,
gaven
de aanleiding tot het volgencle verhaal, dat gebouvd
is
rond een kern van waarheid.
Ïn de jaren i94O-t!4J groeide brj Bergsvoort
het besef
dat v¿e niet zomaar met de armen ower elkaar
moesten toe_
zien hoe de Duitser ons 1and ruïneerde, hoe
onze jonge
mannen werden opgepakt en hoe onschuldige joden
a1s grof
vull naar Duitsland verden vervoerd. Er moest
iets ge_
bêuren. Lartgzaam slaagde Bergswoort erin 1 z ma,om zictr
heen te verzamelen, die bereid varen <toor het
vuur te
gaan; het waren kameraden, die ook bij de gloeilampen_
fabrlek Splendor werkten. Het werk woor l.et
verzet werd.
nnet de dag moeiliiker, temeer daar het
wergaderen van
Sroepen verboden was. Toen kwam bij Bergswoort en zdn
vrienden de gedachte op, dat leden van sportcl'bs
¡¡,ef

samen moch.ten komen. .t{at Leek
meer voor de trand te
liggen dan dat men een vek.b1ijkse
bijeenkornst zou organi_
seren waar men zogenaamd. zou sporten,
maar *au., ,"ra ,r,
feite de Laatste werzetsplannen
uit d.e doeken deed.
Hoewel slectrts enkelen een beetje
konden sctraken, koos
men voor een schaakvereniging,
omdat men dan rustit
bij elkaar en tegenower elkaar kon
zitten. Als de Duiteer
dan binnen zou valIen, zou metì ,hartstochtelijkr
aan tret
schaken zün. Zo kwam het, dat op
28 januari,.in
het jaar
1944 de schaakvereniging UVS
r¡êrd opgerictrt. Het was
precies tret jaar, waarin door
een rampzalige ve?gl.ssing
van een Engelse wlieger l¡et centrum
van de sta.d Nljmegen
p1a t werd. gebombard.eerd. Zo
ontstond het
O.;;;;"
Plein,44. Onze dertien vriend.ea
"r"
tradden het moeiJ.dk
rrant sommigen moesten de beginselen
van het sctraaksp€1
nog J.eren. Niemand za1 de awond
meer kun:len vergeten
dat de bezetter er J.ucht van kreeg,
dat er een wekelijkse
bijeenkomst vras in de Sp].endorkantine.
Een spion had de
verzetsmannen steeds naar binnen
zien gaa¡r en Ìroopte
een grote slag te kunnen s].aan.
Men ¡¡as binnen Juist
fluisterend de laatste verzetsgegeì¡ens
aan tret uitr¡isseLen
toen plotseling een peloton van
circa 50 g"h"l.;;
;;
gewapende Duitsers binnenvieJ..
Ze stonden perpJ-ex toen
r", zaser. zitten, over de borden
gebogen
7"
:":"dertien
11
(met
man was er steeds een

her zaakje r,' o"

;;;";^;;;.

;::":::"ï, l""l..ii],""

man, stapte op de commandant af
en vroeg of de l.eren ook
l-id wiLden word.en van de club en
bood <le soldaten een
kopje koffie uit het koffiezetapparaat
aan (toen ,""-'.l cent):
n
eerste kosJe koffie van d.e bezoekers
is voor rekening
'.etde
van
clubr', zei hij toen koelbtoedig. De
soldaten legden
hun wapentuig af en khramen er gezel-].ig
b{j zitüen.
Het liep arlemaar- goed af; treel
even moet Bergsvoort ds
zweetdruppels over zijn rug gevoeld
Ì¡ebben, toen 6én
der verzetsstrijders,
<rie nog maar nauverdks kon scl.
aken,
met een loper een paard.ensprong
maakte: rr een ¡.ieu¡íe
vondst van Ður¡etr, becommentarieerde
Bergsvoort sla€vaardig,

-9toen de Duitse commandant geÍnterresseerd. toel(eek;
rrJa, Euwe, das ist ein grosserrt,
J.iet h{j zich goed_
keurend ontwallen. Kort en goed: sindsdien werd d.e
schaakvereniging UVS niet meer lastig gevaLfen en toen
bij de bevrijding de verzetsg:roep werd opgehewen trad men
zo goed schaken geleerd, dat men besloot als sctra4kclub
UVS bijeen te bJ-ijven. Er zijn nog talrijke verhalen
over de
otrt?ichting van UVS in omloop; al" deze verfialen zullen
dit gemeen hebt,en, dat Bergswoort de oprichter v¡as en
tevens een bekend werzetsman.
Klaus l,iüstefel-d.
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Olr'ER P€:T BeG¡¡{

Waar moeten we t¡et begin v¿rn UVS plaatsen?
Nog onJ-angs h.oorden we van een tegenstander tijdens een

externe wedstrljd, dat men van mening was, dat UVS een
universitaire
vereniging was. Dit misverstand ligt
missct¡ien ten grondslag aan de misdruk in l.et OSBO_
boekJe van dit jaar, waarin niet UVS, maar USV st¿6¡¿.
Ook al bestaat de club momenteel voor een groot deel
uit studenten en varen er vroeger ook studenten (hetgeen
blljkt uit een speciaal contributietarief
woor studenten),
toch was UVS nooit een universitaire
veeenigíng. (Zie
ook het stukje over de periode Bexkens).
UVS was oorspronkelijk geen werzetsgroep. (Hier
ziet
Klaus zich gedvongen de door l.em zelf in de wereld gebracl.te
mythe.reeds te ontzenur¡en, Red. T.G.). Ondanks d.e aan_
wezigheid van een aantal werzetsl-ieden, waarvan Bergsvoort
de beJ-angrijkste was, was UVS een pure sctraakwereniging.
IndLrect kreeg UVS echter wel met Ìret verzet te maken.
De bezetter had namelijk het oprichten wan verenigingen
verboden, kennelijk bang, dat ond.er het mom van d.e sport
werzetsgroepen biieen konden komen. Toen Bergsvoort
en
de zijnen op 28 Januari 1944 toch een schaakwereniging
..
ul1dgn opribhten was d.at een hacheJ.ijke zaak al-s tret op
de

normale manier gebeurde. Men nam ziin toewluctrt tot
een
juridische truc. Ðr bestond aI. een pergoneel.swereniging
UVS, wier enige activiteLt
bestond uit géorganis€erd
voetbal. Daar Þestaande verenigíngen niet door
de Duitsera
tfaren verboden, bes).oot men de nieur¡e sct¡aakwereníging
te omscrrriiven als een onderafdeling van de personeêrervereniging van de Splendor,fabriek.
Op deze r¡üze wist
melr Ìret oprichtingsverbod te omzeilen. Het interressantè
is dat na de oorlog de schaakwereniging zelfstandig
bleef
besta¿rn onder de niet zeLîgøkozøn, maar aan
d.e personeeJ.s_
vereniging ontleende naam UVS.
op de wraag aan Bergsvoort of er tiidens schaakawonden
ook verzetsgegevens r¡êrden uitgewisseld, antwoordde
trjJ,
dat hêt omgekeerd.e in ieder gevaJ. r.¡èl vaar
was. Tijdens
verzetsbiieenkomsten bij iemand trruis was men steed.s
klaar
om een sctraakawondje te ensce¡eren voor
het geva1 de
bezetter binnenvieJ.. D¿t er inderdaad Duitsers
in de
Splendor-kantine geweest ware!¡, bewestigde G1aap,
maar
dat rras een ander vert¡aaL. Niet ].a¡ag na de
oorlog rfaren
er Duitsers ontvangen voor een toernooi bij UVS.
Dat was
woor de toenma1J.ge directêur van Splendor (Kuylaars)
een moeilijk te verkroppen zaak: zu1ke onmensen
in zijn
kantinel De UVS-ers trebben het gewetenJ
UVS, géén universital"re vereniging, géén
veazetsgroep,
wat dan wet? Het dringt langzaarn tot de lezer door,
dat
IJVS 1OO% een Splendor-club was, al.thans
bij de oprj-chtj-ng.
De arct¡íeven vijzen uiù dat er ín de splendorfabriek
al
sinds 1929 geschaakt r¡erd. Bergswoort werteJ-de,
troe de
mensen tlidens Ìrun werk aan treü schake¡x .waren.
Men had
wan die kleiné scl.aakportefeuiJ.1es, lraar
de stuklien
ingesc}. oven varen. Zo kon men tussen l. et werk
door
af en toe de portefeuille
doorgewen. A1s de club in
1929 opeetict¡t zou zdjn, bestond.en r¿e nu geen
35 Jaar,
maar JO jaart Volgens de oprichter ras er echter
nog geen
sprake van een ectrte cLub, doch in de eerste oor1ogaJaren
begon zich langzaam een groepJe te vormen, dat
regolmatiger
ging sct'aken. op ,t
1944,r;",riteerde
¿it
de
op¡ichting van uvs. _i.r_r-..-t
rn l 946 sroot nãn zich direct in
aan
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bij de kêrsvepse OSBO. De Splendorfabriek had zijn
schaakve¡enigíng en dat UVS zich de eerste jarcn treeft
kunnen handhaven is mede hêt gevolg ger{eest vanr.äê
bdzondere llefde aiy'de dírectiè voor haar UVS koestercle.
KLaus trlüstefeld
DG

Citaat uit de eerste GÌimrvorm, het personeel-sb1ad van
de Splendor-werknemers, 15-9- lp4g, een .stuk van d.e
hand wan de toenma1ige voorzitter
j{oeboer¡
nVoor het seizoen .1945-1946
nam UVS ook leden aan die
niet bij Splendor werkzaanr v¡aren en door aeze maatregel
r¡erd de eerste stap gedaan naar een zelfstandige
schaakvereniging. De medewerliing, clie de
van
de sc-}.aakvereniging moctrt onclervir¡den vanJ.eidiãg
het bãsbuur
wan UVS vas zeer soepel en in de zomer wan -l)46
.".,
al zower geworderd, dat dit bestuur toestemnring ra.
tot het vormen van een eigen kas. Ondertussen i.ãgafa.
toestand wan UVS er niet beter op geworden. De eens
zo bloeiende woetbalvereniging gint snel ten onder.
De oorzaken hiervan zijn voãr ãcñri¡ver dezes geen
aanleiding om dieper hierop in te gaan. De cri-sis
bereikte l.aar hoogtepunt, ioen het oucle bestuur
aftrad ên er een nieur¡ bestuur werd. gekozen. I,Iaar
ook bij de schaakver. rras een nieurn,e voorzitter,
a1s no. 'l op zijn programma hacl staan rrde kasr? ándie
dit
¡¡erd de oorzaak wan d.e voll-edige afschéiding wan d.e
16 aug. 1!L6 trachtte het nieuwe
_personeelswereniging.
bestuur in tegenwoordigireid wan de Directie ae
nieur¡ leven in te blazen, ma.rr zonder succes. vereniging
naJaar had het bestuur wan de schaakwereniging Ineenhet
].aatste onderhoud mct Ìret bestuur van de personee].s_
vereniging om tot owereenstemming te geraken. De eis
van haar woorzitter om d.e kas .r"r, da schaakwer. te
storten in de kas wan UVS maakte verdere bespreking
nutteloos. n

Het tiidperk Hoeboer.

19+6 -/gSB

rn 1)46 trok Bergsvoort, naast Mentink de j-nitiatiefvan UVS, zj-ctr terug uit tret be_
stuur sregens tiidgebrek; hii verwulde ta.L wan functies
Ín het Njjmeegse sociale- en culturele leven. Hij bleef
echter lid en zou in 197T zeLîs tot ere_tid vorden
nemêr van de oprichting

benoemd.
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De nieurve voorzitter

verd., vanaf mei 1946, ae Ïreer Floeboer;
bi.jna twa¿rlf jaar vervu]len. Ond.er
zijn bezielende leidin6 ontwikkel-de IJVS zich van een
clubje met dertien leden bij de oprichting tot ruim
8O in 1)J), afgezien dan nog van het grote aantald.ona_
teurs dat hür v€e1ar op persoonr.ijk i.nitiatief
vist te
v€rgaren (in tgsg ¡.¡as dat aant¿rl opgelopen tot maar
liefst
1y2.:). Dat de periodê 1946-1pJg om meerdere red.enen
het tijdperk lloêboer genoemd kan word.en moge bJ.ijken uit
het feit dat hii enige jarc-n lang naast voorzitter
ook
nog secretaris r^¡as, alsmed.e clubkampioerl on winnaar wan
de Calogero-beker. Behalve voor veteranen als Bergswoort
Glaap en Vãn Rijswijk, (Roosendaal behoort daar eigenlijk
ook toe, omdat hij eind veertiger jaren ook a1 J.id was,
doch hij wertrok al-s dienstplichtl.ge naar fndonesië,
om
pas veer rond 1964 J-id van UVS te worden)þehoeft
de term
caLogerobeksr wel enige explicatie.
onderstaa_nde brief
rrerd geciteerd uit een Glimworm uit tret seizoer5g/59,
(het ti-en¡aríg bestaa.n van het sprendorsctraaktoernooi
gaf de aantej-ding):
trZeer geachte heer Kuylaarsr
Buenos Aires, pZ oct ¡4g.
UTt r¡aarderíng-woor d.e aangename
en woöral voor d.e zeer goede kr¡aliteit handelsrelaties
wan de 1;;;-ItAmsterdamtr, die door
hãar
afwerking ã"r,
toonbeeJ.d i-s van Nedei].ands"o.g.r,riaige
fatrikaat weroor].oof ik
mü, U dezê bescheiden beker aan te bieden, welke
bij een of andere- sportwedstrijd, tussen
uw med.ewerkers,
employees en r¿erknemers kan worden uitgeloofd.
Kuylaars,
ik wens U een voorspoedige reis en
Jrien{
tot ziens.
Ìrtrj zou die functie

Uw

w.g. Antonio Calogero.tr
loen de heer Kuylaars, d.e toenmalige directeur
van d.e
Sp]-endor-fabriek de Calogero-beker aan Hoeboer
over_
handigde ¡¿a.s het Splendorsct¡aaktoernooi een feit.
Op 26- 10- 1949 vond de eerste prijsuitreiking
plaats
1n¡.'het toernooi om de Calogero_wissel_bekgr voor
employees
vanr de fab¡íek. Dat lloeboer von za¡' ueL
niet meer zo
vervonderliik ziin; ln de daaropvolgende twee jaar
rron
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trij weer, zodat de beker z{jn eigendom uerd.
De eerste
toernooíen waren echter dermate goed ges].aagd,
dat de
Splendor-directie
bereld was een wisselbeker beschik_
baar te steJ.len om de contl-nuatie van
dit jaarlijkse
eweuement met zijn weJ-e prlizen, voorrond.e¡'
e¡. finale_
gr.oepen, (de afwikkeling wan het
heLe toernool vergde
díverse maanden), te verzekeren. Het
aantal deeJ.nemers
vas zodanig gestegen (wan Jg, 4Z tot
5g) aat beslotea
¡rerd ook niet_J-eden van UVS de gelegenlêid te. bieden
aan l- et toernooi deeÌ te nemen; zij
zouden ecl¡ter nLet
mee kunnen dingen naar de Splendor-beker;
vè1 de uvs_
l.eden die geen fabrieksemployees .waren.
In het vierde
Splendortoernooi wist Hoeboer de
bekêr weer te .;;;;,
1n de hoofdgroep !.onnen Van de Camp
en N{sse, beiden
van SMB.(Derstgenoemde, was de wad.er
wan Leo ¡¡an de
.
Camp, onze 4e team1eider; Van
de Camp sr. was rDêer_
malen kampioen wan Nijmegen).
J252. 5e Splendorbeker. Ifinnaar: G1aap. llin¡¡aar Ìroofdgroep: Remie, DDD(De Diepe Denkers;
eert der 5j schaak_
clubs uit die tüd buiten UVS en SMB,
die allen ter
ziele gegaan zijn. De and.eren t{aren: NoV:
Ny,ma Ontspanningsvereniging, De vriidenkers: Niimeegs
studentencorps,
PTT Nünegen, I{ST: I{ilJ.em Smit ?ransf.
Fabrieken).
Aanta1 deelnemers: g7.
1954. 6e Splendorbeker. IJ.innaar¡ Glaap.
Winnaar Ì¡oofd_
groep: Terhaard DDD. Aanta]. d.eelnemers
Jg.
1q55. 7e Splendorbeker. Winnaar : Verstegen.
Aanta]- deel,nemers 58.
1q56. 8e Splendorbeker. lfinnaar: claap;
mocht de beker
l'ouden.
1917. ," Splendorbeker. Ifi¡¡aar: Vân Heeze¡x.
I{innaar
l¡oofdgroep: Glaap/Sanders, UVS/Oss.
.A.antal deelnemers: 6!
1q58. lOe Splendorbeker. lfin¡.aar:
Remie. Ifinnaar Hoofcl_
groep: Van Susteren NOV. .A.antal dee]-neners:
23.
Het Splendorschaaktoernool had over
belangstelling
van
de pers nooÍt te klagelx. Dr r¡aren
alijtijd wel een of
tvee versr-aggevers, die uitgebreide
stukken over ult_

- r4s1agen en gehoÌrden toespraken in de divepse kranten deden
verschijnen. Ter gelegentreid van de opening van tret êerste
lustrumtoernooi, 29 apriJ- 1953, was niemand minder dan
Max Eu¡¿e uitgenodigd die een ruim tr¡ee uur durende
rrEnkele reisbescTrrjjvingen
causerie hield met a1s titel:
met interressante ontmoetingen. Vanaf het 5e toernooi
¡+as met het uitnodigen van een spreker bij opening dan
wel sluitíng
wan tret toerenooi weer een traditie
ontstaan. De spreker bij de sluiting van Ìret 6e Splendortoernooi r+as de radio-sportverslaggever
Dick wan Rün.
Zijn opwolger was de radiospreker dr Paul Julien, die
werl.aalde van zijn bel-ewenissen b{j de Pygmeën in Africa:
"Kampwuren l-angs de evenaar". BiJ de opening van het
I ste toernool- vas er een causerie van ir H.F. Hopsterr
de voorzitter van de KNVB, die sprak over rr Sport in
onze tijdrt. Bü de sJ.uitin€: wan Ìret B ste toernooi was
Prof. dr G.I{. Groeneveld uitgenodigd; trij sprak over:
rrHoogconjunctuur, Volledige lrerkgelegenheid en TnfJ.atiewreestf. Op 13 nov. 1957 v¡as er geen spreker bij de sluitlng
wan het negende toernooi; er was wel een filln met Stan
LaureJ. en Oliver l{ardy, Saps at Sea ( Zeeuonken) .
Blj de opening wan het tweede lustrum was er rrrel weer
een spreker, nl. Prof. dr Zactrarias, o.f.m. capú, die
êen causerie hieLd over de jongeren in Rusland, verJ.icht
ú (met
J.ichtbeel-den) rr.
In het tijdperk . Hoeboer vonden ook een aanta1 massakampen plaats tegen PSO, De Philips Sctraakvereniging OSS.
De eerste r*edstrijd werd op 1J november 1954 in OSS
gespeeld en v¡erd door UVS met 1f-16 gewonnen. De
daaropwolgende tr¡eekamp rraÉ¡ op B-2- 1955 en ve¡d. wederom
door UVS gewonnen, nu met Z'l+-152L. Owerigens r¡as l. et
idee voor deze massakampen afkomstig van Kuylaars en
verhoeven, de directeur van Philips Oss. Uit het werslag
wan de tweede massakamp volgend citaat:
ttDe Heer KuüJ-aars deed die avond iets, wat zo hij
opmerkte, nl-et zijn gewoonte was. Spreker ging een l-ans
breken voor de Grootmeester Rubj_nstein, in de worm
van een collecte, daar hlj juist in die dagen een
artlkel gelezen had (Volkskrant wan Zaterdag J Februari,
Red. ) r vaarin beschrewen stond troe de Heer Rubinsteln
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cle rruitte stuc{enten¡:el-s

aan l-ager wa]. geraakt was en te Antwerpen in een krot
lewend van ttonger en el_lende dreigt om te komenù.
Een collecte onder de aanwezígen leverale
;llOO op, die
overgemaakt v¡erden aan Van Gool, penningmeester wan d.e
KNSB, die voor verdere verzending zorg zou dragen.
de derde massakamp, te Ossr op 11 oct 1955 werd door
UVS met 26-iJ gewonnen. De 4e en
Je maal r¡on UVS res_
p6ctievelijk met Z1+-15]. en 2l,-'19, (ui.¡megen 24-4-rJ6
en
Oss 11-1O- 156). U+t het verslag van de !e massakamp:
"?ù_ d9.indelÍng der 42- UVS-spelers bleek eeïr ver_
stekeling onder de bemanniog t. schuilen. Een
heer v. Liempt werd op heterdaad betrapt zicfr mijn_
dammer op het schaaksctrip werscholen tã hebben.ais
onder de ogen.wan de kapitein gekomen (u"ãuãã".i
presume? Red.) tcreeg Aeze roetã1oze tret
met z,n
zenuaren te kwaad en beweerde nog nooit met dergeJ-ijke
stukken gespeeld te_hebben, bij ñun deden ze treã
met van die ronde dingetjeå. Ënfin, er werd
"iii¡oeen
ergens
reserve opgetrommeLd en v. Lienrpt kon weer .,ruãig
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De zesde massakamp zou d.e laatste

zijn; ondergetekende
heeft het Iichte vermoeden dat de uitslag hier weleens
iets mee te maken zou.kunnen hebben: UVS verloor nl".
voor de eerste kêer en we1 met 19:L_Z6lr. Lichtpuntje
r¡as de overvinning van de jeugdige La¡nbert lIofman.
Op de foto in de Glimworm ziet men eerr reecls
na tr¿ee
zetten werbeten kÍjkende Lambert; Zie pag.
, foto 2.)
Een memorabel hoogtepunt uit de gesc¡riedenís van UVS
in de periode l{oeboer was de viering van llet 1O_jarig
bestaan van d.e club in 1954. rn de Glimirorm verschenen
stukjes van burgemeester Ilustinx van Ndmegen, vall
Kuylaars, de dírêcteur van SpJ.endor, van Howing,
de
voorzitter van cle OSBO en van Bergsvoort, de opric|.ter
en oud-voorzitter van UVS. Op donderdag 22 apI::-l
1)J4 was er een feestawond ter gelegenheid van dit
1O-jarige bestaan, in d.e kantine, die destijds met
een
rf,at rdijdsere benaming het_ Splendor_OntspaDningslokaat
genoèmd verd. Ook Ïrj-er ontbraken de
d.iwerse toespraken
en redevoeringen niet, a1 v¡erd de (volgens Glaap
wat
teleurstellende
) hoofdschotel gevormd door d.e cabaret_
groep Combiné, o.1.v. Johan Geurts, die o.a.
d.e speciale
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voeten die nÍet te
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Zelf doen moet je leren. Met vallen en opstaan. Of meteen góed: met de hulp van Aldo
Met advies van.A,ldo's vaklui die de knepen
kennen.
Die niet gewoon verkópen,'maar vragen wat
U maken wilt en wijzen u wat u weten moet.
Met de kennis en handigheid van'de ÃIdovakmannen achter de hand, met hun gratis
adviezen en praktische tips, wordt zelf-doen
plezieriger en écht voordelig.
En daar koop je als doe-het-zelver toch't
meeste voor.
Aldo-Nijmegen heeft alles op het gebied van
sanitair, tegels, hout, keukens, tuin, gereedschappen, etc
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revue rtSchaakmat presenteerde. Twee jaar later vierde de
OSB0 haar 10-jarig jubileum, niddels een aantal toernooien.
Het toernooj- j-n Njjmegen werd met 99 deelneners het drukst
bezocht. Hierbij wisten de UVS-ers G1aap, Van Heezen, Schuurmans en Van Rijswijk hun poule in de hoofdklasse te winnen,
Om op tret organisatorische
vJ.ak terug te keren:
Hoeboer nam dan wel tret leeu!,rendeel woor zijn rekening,

enpopla
NV

brussel
parijs kopenhagen

al].een konhij Ìret wer echter ook niet af. In de pe-riode
1946-1958 waren lrfentink en Feenstra ieder eer¡ paar jaar
secretaris, wa¡en Yan Pul De Haan, Iloekstra en Gl-aap de
respectievelijke penningmeesters, en waren Van Rijsrrijk
en Glaap wedstrijdleider. De hoogte varr de contrj-butie
schommelde ronC cle 17 r5O, zeJ.f s voor die tijd een lage
contributie;
de laagste in de OSBO.
Donateurs verplichtten
zích t,ot, 1954 1 cent per dag te
betal.en, daarna'werd hun bijdrage zelfs verminderd tot
een kwartje per maand. Aanbrengers van 2 nieur¡e donateurs r^¡erden ter gelegenl.eid van l.et tiende Splendorschaaktoernooi beloond met I 'tmeccats". (Mekka is een nu
nog bestaand merk ctrocoladerRed.). De aanbrenger van
2 nieuwe leden krceg 5 l{ekkats. Zoals gewoonJ-ük was
ook dit l¡eer een initiatief
van lioeboer.
oud-voorzitter van Asch vertelde de volgende anecdote over
Hoeboer: Tdjdens een Sint Nicolaastoernooi werd. er tijdens
t¡et sctraken speculaas uitgedeel,d. Toen iedereen voLop
aan de speculaas zat te knabbelen, verzocht lloeboer om
een moment stilte;
bij vroeg hoe de door Ìrem gekoctrte
speculaas smaakte. Iedereen verzekerde h.em om tret hardst
dat de specuLaas uitstekend rn¡as. Iloeboer t¡ad dit a¡etr¡oord
bJ.ijkbaar werwactrt vant hü zei gJ.underend: ÍNou, Ìret was
anders de..goedkoopste specrlaas die ze bij de HEMA l¡addenjI
lb.eo Gorisse¡r

(toppartij uit i963, 16 jaar 6eleden)
fo1l.i;V:.wey
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De periode Bexkens
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1968

Op 15 apri1 trad Hoeboer om persoonlijke redenen af als
voorzitter vanUVS. IIij werd opgevolgd door Be.xkens. Ook
de andere be1angrijke bestuursposten kregen een nleuwe
bezetting.Van Loweren werd secretaris en Verwey pennin6meesterij; beiden zouden dit de gehele periode Bexkens
blijwen. Wat het arctriefmateriaal betreft vormen de Ja¡en
1958-1964 een er¡orme 1acune. Slechts zeer veinig is ons
over die zes Jaar bekend. tr.rappant r¡as dè forse l.eden_
aanwas ín die periode. De l.onderd werd. ruim owersctrreden.
Het hoogst door arctriefmateriaal bevestígde cijfer is
1lO, maar mensen a1s Sn{jders en TitseJ-aar menen zich met
stel1igheid te kunnen herrinneren d.at t¡et er op een
gegèven moment nog we1 lleel rr¡at meer moeten zijn geweest.
Die h.e1e menigte Ìras al.s sardientjes in een bJ.ik in de
Splendorkantine gepropt, gezeterr aan lange met planken
gesctrraagde tafels. Duisterheid treerst er a1s l¡et er om
gaat wast te stellen a¡ie in do jaren 6t/62, 6Z/63, 6l/64
en 64/65 l.et SpJ.endorsctraaktoernooi r¡on. Ðe 11e editie
(tgSg) werd, dit maal verrassend, geworr¡ren door .....
Hoeboer en wel meü een IOOI score. Enorme krantekoppen
meldden de rrComeback wan Hoeboer't. De 12e editie werd
weer eens door Glaap gewonnen. Na de vierjarige
lacune
l¡aren de respectiewe].üke rn¡l_n:aaars: Leesberg, Sn{jders
en Derksen. voor zo\rør" sctrrijwer clezes bekend was êr
gebroken met de traditié
on bij de opening of sJ-uiting
wan l.et Splendatoernoo5- een bekende sprekêr uit te
nodigen.
Vanaf 1965 werd €r een plakboek bijgetrouden, vaardoor rre
van de periode 1965-1)68 vat meer weten. Veel_ aandactìt
'was er voor de externe prestaties va¡l UVS; daar HenrL J.J.
zich echter met di.e materie Ìreeft beziggehouden zal J.k
mü hier beperken tot het aanstippen van twee merkvaardJ_ge,
steeds terugkerende zegswüzen van Bexkens, die de verslagen over de prestaties van de diverse UVS teams Ln de
voór UVS gereserveerde ruimte van de Glimworm sclrreef.
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rrDe staart

begon te kwispe.lenr, m.a.w. de lagere borden
van een team begonnen op rij punten te scoren,
en deze
of gene ttproduceerde een wol eierenrekrr, l. etgeen
een
opeenvolging van nederlagen aangaf.
Een anecdote over een ttruiswedstrijd tegen fret
eerste
team van l{ageningen, opgetekend uit de mond van
Glaap:
apelend in de kantine van een gJ-oeilampenfabriek
is
he¡Þ weJ. enigzins paradoxaal a1s plotsklaps
het 1icht.
uitvalt en er bij kaarslicht verdergeþhaakt moet
worden,
tretgêen toen t¡et geval. was. federe speler kreeg
twee
kaarsen.
In de tweede helft van de zestiger jaren deed
zich de
invloed van de toen sterk opkomende werbreiding
van
'het aantal t.v. toestel.len
6e1den. ne clubavond was
toen nog op woensdag en woetballiefhebbers zullen
dan
weJ- begrijpend knikken bii de trerhaalde
werzu.crrtingen
van Bexkens, dat er a1s gevolg van op t.v.
uitgezond.en
voetbah¡edstrdden weel absentie was en dus een
irrítant
groot aantal- reglementaire nullen (tot
l/l van alle
partijen). De animo begon eind zestiger jalen
dan ook
Ìrat af te nemen, zowe]- blj l¡et bestuur als bij
de l.eden.
Het contact met de Splendor_fabriek, dat steed.s
zeer
t¡ectrt vas geweest begon te verwateren. Een oude
stipu_
latle Ì{as dat de helft van }ret bestuur, plus
de voorzitter,
steeds uit Splendormensen moest bestaan; nu
¡¿aren de
leden steeds meer rniet_Splendorianrenr; het ging
steeds
minder !splendidr met UVS.

P.S. Van een bezoek aan .oud-voorzit.ter Bexkens
keerde
Kl-aus terug met een aantal- fotors uit de
duistere periode,
plus een aantal andere gegevens, vaaruit
duj.delijk wordt
aai UVS wan 1959-1964 nog zeer goed marct¡eerde.
Hat de
fotors bet¡Ét:. F,àg.l9, foto 1 en 3 ziin uit
resp. 1960
en 1)62, een simultaan van Donner tegen vooraanstaande
uws-srs en sMB-ersren eerl serenade aan ate
kersverse
kampioen van d.e promotieklasse, LIVS I. Clubkampioenen
Ln de dul-stere Jaren r^¡aretl: Schuurmans, Zwlkker,
Remie
en Alberts. De kampioenen vanaf seizoen 64/65
warenz
LeesbergrLeesberg, Bour¡man en Van Heezen.
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I¡/ONDERB.Ê,RE PARAGNOSTTSCHE ETGENSCHAPPBN

vÁN oPRrcHrER
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MET PARANORMALE TELEKINETTSCHE KRACHTEN TROTSEERDE HY
IN ONS BYZYN DE WETTEN DER ZWAARTEKRACHT'

åK
?K
Het was diezelfde woensdagavond dat uw redactie bjJ Bergsvoort was (vgl.pag 3)rom iets over de iäprichtinE ùe wel
ten te komen. Theo( student geschiedenis) en Klãus (student theologie) hadden ieder vanuit hun studj_e wel éens
gehoord vatr ordestichters, mensen zoals St.Franciscus of
St. ^Domini-cus, die steeds-in een geur van heiligheid
leefden. Meestal gebeurde er j-n hun ongevi-ng wei een of
and-el wondertje; dat wa6 namelijk nodi-g voor"hun trei:-igverkl?rj-ng. Nu wisten v'/e reeds, Aat nõrgsvoort aIs
gprlchter van üVS over bijzondeie krachten besctiikte.
Zo hadden we van onbetrouwbare bronnen vernomen. dat
a1s Bergsvoort voor UVS extern speelder- dat hij'dan
y¿e1 eens stukken van het bord af deed áweven zõnder
dat
er naar j-emand aan_de stukken zat. Bergsvoort vra6 eén
uitmuntend schaker(v91. foto pag.l? bovenaan rechts).
doch a1s hjj dreigde te verliezen, dan naxo hjj (niet'úit
egol-sne, doch uj-t puur edele notieven) zÍjn toevlucht
tot teleki-nese: hj,j keek dan streng en geõoncentreerd
naar een stuk van zijn- tegenstander en ñet dode voorwerp
verdween dan door de bewustzijnskracht van Bergsvoort
van het bord. Zijn tegenstanders hebben dit nimner benerkt. Intern deed hij dit nooit, een UVSer was hem
heilig en nocht ook niet de dupé worden van zo.n truuk.
De redactie was zeer onder de indruk van deze ve¡halen:
terneer daar Bergsvoort(in tegenstelli_ng tot bljvoorbeelá
Franciscus) reeds tijdens zijn leven heilig verËlaa¡d is
of wat zou het voorvoegsel- St. voo¡ de naam Bergsvoort
anders moeten betekenen3 De heer Bergsvoort zal, bescheiden a1s hjj is, ninmer erkennenr dat dert Strtvoór ziin
naamrrsinttt bètekent, naar als v/lj hen vragen êên va:i zijn
paragnostische truuks te laten zi_en, kan hij zich plotséling niet nee¡ beheersen; hij steekt een bolletje wo1,'
dat zjjn vrouw hem aanreikt, pardoes j-n de nond: Dan
ve¡schïnt daar het- eindpunt van de draad bÍj de opening
van zijn mond. Het bolletje afrollend laat hij nu de drãad
uit zijn mond naar beneden zakken. Voor onze verbaasde
ogen zien u/e nu de draad( tegen de wetten der zwaartekracht in!) weer (als vanzelf) naar boven klinnen.
ZTE F0T0 (pag.22bovenaan). Kort en goed: Bergsvoort is
nu niet neer tehouden; terwijl de draad hangt, gooit hij
een biljartbal omhoog en laat deze op zijn ñeús-stuiteien
in een hoek van 60 graden en alsof 0ãt nog niet 6enoeg
was_begint_hij met a1 die toestanden erbij streng ñaar ãe
bril van Glaap te kjjken en prompt begint deze bril uit
zachzelf weg te schieten. Totaal vemast kan Glaap nog
qe! _zln bri.-! vastgrijpen ! Dit was wonderbaarlijk !^
Gelukkig had uw redacteur de tegenwoordigheid va¡r geest
om op dit moment een foto te maken, zodat ieder kan
zien, dat het gebeurde waa¡ is (fofo

pag.Zzbovenaan)
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laatste 1 O jaar van UVS worden gekenmerkt door een
herstel vanuit een dieptepunt. Er is a1 gesproken over de rnerkwaardige neergañg in prestaties eñ tè¿en
jarery'6? en '68. U4 het-toþpunt-van 1964 toen ljO
in-de
leden de è1ub bevol_kten (in de toop van dat jaar volgéns
sommigen zelfs lt¡O), was het begin van de jaien,?O ãen
dieptepunt: vol6ens Lanbert Hofman kwam hei voor, dat 20
a ,u man de club bezochten. Het bestuur van de vereniging
had in de rt vette jarenrt heel wat k¡achten geg",r"r, -rãä"
UVS en hield het wel gezien na bjjna 10 jaar-dã touwt¡åÃ
i-n handen gehad te hebben. Er was een lichte i¡ritatie
over allerlei zaken, zo rnoeten wjj concluderen uit
gesprekken net betrokkenen; overbelasting van het besiuur,
afnemende belangstel-Jing bij de leden en õnderlinge
ruzletjes. over schaaktechnische en bestuurljjke zãken"
De onderl-inge verhouding tussen Splendor en "de schaak_
vereniging moest ook gestructureeid worden. Het is
een normaal sociaal verschljnsel, dat een opgroej_ende
puber z-ich gaat afzetten en zelistandigheiãõneì_gingen
krijgt: de vertrouding tussen Splendor eñ UVS Ufeã¡ ãfs
van ouds erg ¿çoed, maar de ni-euwe omstandighed.en, dat
UVS nu eenmaal steeds ¡neer niet-splendorleãen i<réeg
noest haast wel uitgedrukt worden in de structuur ian
het bestuur. We mogen het a1s zeer positief beschouwãn.
dat het Splendorbestuut de nieuwe situatie heeft"
onderkend en dat UVS met haar rijke Splendortraditie
nog steeds gastvrjj j.n de kantine ontvangen wordt. Intussen heeft UVS geen leden meer, die Splendornoedewerker zijn. . De heer van Asch was de laatste splendovoorzitter (van 1 969 tolu 197r), daarna vervulãe hij
a1s Spì-endorvertegenwoordiger iog een paar jaar dõ
functie van voorzitter, maar het feitelijke ioorzitterwe¡k werd van 1975 tot heden langzanerhand volledig
door Sytema overgenomen.
Wat gebeurde er na het trio Bexkens, v Loveren en Ve¡wey, die zolang het beeld van UVS bèpaald hadden ?
In de jaren'69 en'l0 vernieuwde het bestuu¡ zÍch
volledÍg. Nieuwe nensen worden actief: naast van
Asch
zien.we bijvoorbeel-d ene Jagersrna (secretaris voor een
we
zien
daar
Dentz en Kuit optreden, die 1 of
¡aar)i
2 jaar penningmeester waren of wedstrijdleiáer(Dentz).
A1 spoedig echter begint Hofman op te duiken a1s een
y1! de meest yverige mensen uit de laatste 1O jaar van
UVS, eerst a1s wedst¡ijdleider intern en exte¡n en af en
toe invallend al-s secretaris, de laatste jaren beperkt
hij zich tot het secretariaatÁchap en funciioneet ñ¡
a1s invall.er voor het intern-wedstrjjdleiderschap.
De

langzaam

Rijswìjk-Polman(topparttj uit 1961 ,18 jaar geleden)
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-24beslissingen tijdens het voorzit_
terschap van v Asõh"mo"t vãi!ã"Ã*äõrmie,;"
*ãr ãã vðiänoering
van de schaakavond (van de wõensdag naar de
dinsdaE) pe_
weest zi,in. De verminderde beì-ansÀiãrïi"ã ;;";-ü;t-Bérrår.ã,
j_n de Jaren"68 en later noet
voõ" een dõe1 te wüten-ge_
yges! ?ij_l aan het.cupvoetbal op woensdàeã"""ã
i"ñiäti"*in
bleef uvs een krein èlub¡e, dai niet iñ"¿.-Ëði.åaoi-Ëo'
staan van de in nederranã úekende verenigi"e
jaren 60. Met de.cr-g_t9 splendortoenooien waõ uüÀ-"i-t'¿"
trei vãor goeo
afgelopen, maar de uvsers konden best tevrãã""-ãi:n"ñåt
a"
kleine splendortoernooitjes, die toch noe-eðÀ;"ãTã ilàro"n
op éên enkele avond. en ¿ie in ,ãxã"u natã lesiorrÀo"à'
g:"9:Í 9g9l,d: sloeilampenfabriek en ¡ã"rriÈã-iãiiiË"..a"r,.
soorr getegenheden stelde Splendor ãeer karãkteris_
¡lli
,qatprijzen
tl-eke
ter beschikking.zoals-radiootjes en àrîãrreisoorten.lampjes: In l!/! heõben we echter ñuf"uã
ãõti
roernooj- nj.et meer gehad. Eenmaal kwan echter
op
bezoekr. juist j-n het ¡aar, dat hlj kampioen vanSosonko
t¡eAärianO
Blj de simul_taan werd-hij door tweè uvser"--"ã""iää"".
Iag.
Het _experiment van- d.e, door èplendor gesponsorde sir¿ultaan
werd niet meer herhaald; in ãe groriãti¡ä v""-uvs-*ä"-¿rt
wel. anders: regelmatig kwarnen tõen Euwe, Sã;wmeãsiãr en
lilithuis sinultaans geven, ook Donner, tóen hii
pas
-jai*ñet
grootneester was,_(zj_e f.oio pag./9on¿éraãrr).
r¡rre
uvs-teven (net uvs-band bjj !eIes""hJj_ã--"äí'r.áiliiöðri"är,"p
tn tlÇ.2 , foto pag.rSbovenãa") :'dar leven *ã"-iãð"--ãð"¿
voorbii. Toch v¡as de tt harde kern, van vÌoeger nog aanwezig
zoals Rijswljk' dÍe zich in de laatste jaren ook uãrisi;i"ra
net het internwedstrijdrei-derschap; veider versteegeñ.
nog niet zolang geleden is overl-eáen, doch i; ittõ-;åg dle
kampioen was ; en van Heezen, die (nóg afgezien'irã"--v"ou_
gere jaren) ook in 19?2 en tg7f xar¿piõen õerd en niet'te
vergeten de extern nog steeds voor iret
Glaap' Dan was er tot-19?5 nol steeds aã-itð.t'-"pãíãia"<leJonq.
""*"1" nãespði"no"
€nvan susteren, die de r-aatste jaren echter bii een'¡"oãif,iJ'-'t'
groep bekend is als tt klokkenieparateuril en'zich ;;;ã;"
nÍet meer laat zien. De oude haide ke¡n wera
verstãrlnt
door jong talent, allereerst was daar Hofnan , ve¡der was
(
daar teruA van^weggeweest.) Ton Titselaar en'nieuwkãm.rs
Gond¡ie en úüstefelã-vò¿sã;á
op oãrã-üïrä
w-ist uvs de eerste jaren- van"iãi."ã"""¡¡.
de ¡aren 70 ti¡zotrã"re'prestaties te verrichteñ, voorat toen"ootç-Rüãy-tì;;;Äã""ríli,
bij.dit gezelschap voégde. In deze zin kon-uó;;;ii-t";-'
v Ascn dus þest tevreden zrJn.
v Asch is trouwens te
-ã"A_
bezichtigen__op- pag. lt ( foto -links orrd"",
voorzitter Hoeboerrrechts ). Het aantaí feaen
""r""-,nãt
våriãårae
in die jaren echtei slechts. veinig (¡O tãi-tõ ü;j;h;;
g3lt"l jeugdleden
was zeer kIein, naar ze vlaren er wel!
izt_e roro j_n het nidden van pag.lg)Er waren zelfs een
paar Jonge dames aanwezi6. Dit-was'echier-à-:_ãði,iõ ðãü
weelde voor_een paar jaai. Vanaf het ¡aar lgii-- -ã"ãi^'""
nu zee¡ veel veranderen in gunstige zin.
Een van de belangrijkste
.
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Eigenliik kan het laatste decenniun in twee periodes verdeerd
worden van elk ongeveer vüf jaar:
1970-19?5 (voorzi-tter v Adch)
Het tjjdperk van let opvangen van de grote klap uit het ein_
de van de jaren 60;.bijkonen, van voren af aair beginnen,
consolideren en stabili_seren, met slechts een zeei geringe
vooruitgang.
197r-1p80 (voorzitter Sytema)
Een vrii krachtige opreving van uvs dankzij het samenvallen
van een aantal gunst,ige factoren.
Deze laatste periode begì_nt met wab- somnigen een crj-sis
noemen. FIet was echte¡ neer een erisis acñter de schermrn,
binnen het bestuur, want dengewo¡srrled.en wisten _er niãts
van. Uiterljjk gezien. ging het goed net UVS, want oud en
jong samen hadden het gepresteerd diverse Éanpioenschappen
te halen, juist in dat jaar 19?5 | Nin¡rer had^het ¡esiüur
6esproken over noeilijkheden, zodat toen bij de 1edenverea_
derÍng werd gezegd, dat de club misschien moest worden"
opg-ehevenr -dat vele leden toen zeer verbaasd waren en
zl_cn alvroegen waar dit plotselinge pessimj-sme vandaan
kwam. Wat zich toen achter de schèrmãn zo ongeveer had
afgespeeld ,beschrljft Sytema in zÍjn a¡tikel i toen onze
club. een_clubje was rr . Wel was het duidel_ijk, dat van
'7O,to '75 lnet bestuur (behalve de voorzittèr) per jaar
snel-wisselde, wat..natuurlijk niet bevordelÍjk is'vooi ¿é
routine en continuiteit; als secretaris zien we kort na
elkaar JagersmarAlferinkrv LoverenrTitselaarrvd Berg en
Buiten; al-s Penningneestèr: Dentz.Kuit.Alferínk.p"uãon
'
en Buiten! En al die ¡rensen in 5 à 6 jáarl
Hoe dan ook, het bericht, dat de club-mi.sschi.en opgeheven zou moeten worden, was in j_eder geval stimuiõrend.
Er werden diverse nieuwe activiteiten õntploo:-d na 1JlJ.
Het bestuur, voortaanbestaande uit de hooldpersonen
SytemarHofman en de Bruin zorgde voor een zèkere continuiteit en legde de basis voor een gezond verenigin6sleven.Zo werd er jaarl-ijks actj_ef deelgenòmen aan de
inforrnatiemarkt voor eerste-jaars studenten, organisatie door hofnan en Sytema, gesteund door een aañtal
enthousiaste leden. \¡Jüsteield zorgde(niet alLeen voor
de info-r¿arkt, maar voor alle plaatsen van de Universiteit )-ervoor-, dat af fiches en stencils werden opgehangen.Hij verbreede dit propagandistische werk tõi net
schrijven van artikelen voor dj_verse kranten. Ook werd
een schaakcursus begonnen door LenferinkrHofnanrLuyks
en Verhoeven. Pete¡ Ramaekers begon net [heorieÍesêen
in clubverband en last but not least werd UVS-mededelingen opgericht, onsverenigingsblad: er volgt nog een
klein afzonderllJk a¡tikel over de geschiedenis van Ait
blad. Hoewel diverse van deze activit,ei-ten weer werden
gestaakt, geeft het de sfeer ÌÍeer van de laatste jaren.
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Echte jeugdleden hebben we de laatste 5 jaar echter nj_et
neer gehad: Rudy Harmsen was evenwel telkenjare bereid
het jeugdlei-derschap op zich te nemen. Daaréntegen nam het
jeugdige studenten, vooral_ in de l_aatste jaar
egltal
flink toe, daartoe behoorde niet all_een de ste¡ke4 Èenri
Lenferink, dj_e ook in bestuursfuncties bruiste van
activiteiten; daartoe behoorde ook onze eigen redacteur
Theo Gorissen en sterke spelers als Baake ðn KIip, ,r""ã""
vd VenrOttenheim en v Be1le, die a1len i-n meerdeié of mindere mate de eerste teans van UVS de laatste jaren
versterkt. Prestati_es konden dan ook niet uitÉlijven:hebben
UVS werd net een tearn van { man sne}schaakkamÞiöen van
nederland (in de groep der onderbonden); Harmêen perJoon_
Ujk,snelschaakkampioen van de Osbo en het afgelopãn jaar
werd ons eerste bijna kampioen van de Osbo, zodat-we äelfs
promotiewedstrijden mochten spelen, die ecñter iets
nìi ndeÌ gelukkig afliepen.
Intern speeJden de laãtste 5 ja¡en sterke speleïs mee
zoals Ranaekers en d.e dehtereènvolgende UVslkampioenen
StortelderrVerhoeven en Luyks: a1le vier verdweñen ze
echter naar SMB. Ook..de sterk spelende GondÌie verdween,
hij naar EJ-ndhoven; hij was een paar jaar actief bestuursjlid. De grote toevloed van nieuv/e leden van de laatste
1å jaar is echter zo ingrijpend, dat de consequentì-es
daarvan nu nog nj_et te overzien zijn. \il/e kunnén nauwelijks aIle nanen noemen: ]J/e zien daa¡ de zee¡ sterk
spelende Faber, kampioen UVS van vorig jaar. en indien
nogelijk graag meespelend voor het eerste team. Vüe zien
daar ook de teruggekomen Ramaekers, die samen net Nöcker
en Bouwneester naar UVS kwanrenrmaai daar (voorlopig?)
nog niet-extern_spelen, omdat ze in Brunssum speleñ.
Het gevolg van de grotó toevloed van leden is ivel.
we dit jaar (79/80) net 5 teams extern spelenl
-dat
Voorlopig gàat dat vrij redelijk.
Het laatste decenniun betekende voo¡1 UVS dus een
langzane stijging vanuit een dieptepunt tot een toch
wel onverwacht hoogtepunt. fnteressa!t is echter, da+.
ook de contributie, die nog steeds êén van nederiands
laagstenis, de laatste 19 j"g" gemiddeld f!r- per jaar
is.gestegen. De eerste 2, (!) jaar van haar-bestaan
vroeg UVS slechts een contributie van maximaal f1Z--z
de laatste i0 jaar is daar dus f5or- bijgekomeni
Ki^l
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Toen onze klup een kluoje was.
In deze jubileumuitgawe ook nog een stukje ¡-ecente
trístorie zoals ik dat zeLf heb beleefd en áat gedeelterijk
ook de grondslag is geweest van tret UVS wan dii moment.
U moet dan weten dat de oorsprong wan UVS natuurlijk
ligi in een personeelsclub van de fabriek;1ater
gegroeid tot een vrdj grote schaakklub. In de loopuit_
der
Jaren is daar zoals U weet, het nodíge aan veranãerd.
Het bestuur moest ectrter we1 grotendeels bestaan uit
medewerkers van de fabrj-ek; dat gegewen llerd rìog meer
op de proef gesteld toen al1een nog de woorzittãr,
de Heer w. Asch bereid bleek aan té blijwenr -4.11e ándere
bestuurs- en gewone leden van UVS waren inmiddels
rrimport " .

Maar de Heer w. Asctr had ook andere, beJ-angrijker
funkties te vervullen. Ook zijn gezondheid werpiichtte
hem kalm aan te cloen. Zelf schaken deed hij eiienl.ijk
niet meer.
De ge}- ele vereníging wqs toen een triest e zaak;
andere bestuursleden funktioneerclen ook niet meer.
Een aantal LrVS ers werden bezorgd omtrent het
voortbestaan van de club en besloten met het bestuur
een zogenaamde koördinatiekommissie in te steJ.len en
de problemen te besprêken. Deze kommÍssie omvatte
een twaalftal leden. De eerste besprekingen wonden
plaats in april 1975. Alaerlei zaken werden besproken
en zelfs ís serieus overirogen om te fuseren met
schaakverenigíng philips (ironisch genoeg bestaat
wereniging zelf nu niet meer). Irlet dat bãstuur zijn die
besprekingen geweest ower de fusie, kontributie,
spelmateriaal enz.
Toen deze koördinatiekommissie de diwerse mogelijk_
t¡eden op de jaarvergadering naar voren brachtr-kwámen
zoveel enthousiaste geluiden naar wôren om UVS te
laten voortbestaan, dat in ieder geval de fusie met
Philips niet door ging. We trebben claaf nooit spijt
van gel..ad dacht ik. I,Ielnu gesteund door een ni_eur¿
gekozen bestuur en met de lleer ve.n Ascl. als vice_
voorzitter
en tussenpersoon bjj kontakten met UVS
en Splendordirectie zijn r¡e tóch steeds meer uit Ìret
slop gekomen. Gelukkig kregen we ook de beschikking
over leden die meer vilden dan alleen schaken en
alleilei
aktiwiteiten
gingen ontwikkeLen we1ke nu
de vereniging maken tot wat zij is: een lewende
schaakgemeenschap met wooral Jonge en goede sc}..akers
die-.a11en tesamen zorgen dat UVS
weer meedraait in de
OSBO en daarbuiten.
Er zijn natuurlijk nog meer zaken uithet grjize ver1edelì
te vermelden. Maar ik vermoed dat U nog wel meer
historie zult tegerrkomen.
Tot slot nog een opmerking: ik vens en hoop dat UVS
hoe dan ook, haar actrste lustrum zal bereiken met alle
leden van nu eÍ\ zo mogelijk met ook nog een f].irrke
uitbreiding
in de komende jaren.

Veel sctraakgenoegen

S. Sytema,
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oen uvsr uvsrl UVSTIT UVSI\¡ ÙVS V TJVSVI IJVSVII UVSVTTT
1945-46 2e kl. 3e kl
1946-47 2e kt. 3e k1 ,
1947-48 2e kl. 3e kt.
1948-49 2e k1 . 3c k.t.
1949-50 2.A. r(!. 3Ä KP.
1950-51 1D D. 2A
le kl.
â951-52 2D KP. 2A
Jo tr1.
1952-53 1C Kp. zc Kp. 3e kt.
1953-54 1c
1c
fc r{f.
1954-55 lc K¡. tc
zB D.
1955-56 lc Kp. lc
3c
1956-57 prom. lC
aD Kp. fD
1957-58 Pro¡n. tc
?D D. 3D
3D
1958-59 prom. tc
aD r(p. 3D
3D
1959-60 Prom. tB
2B
3F 3F
1P6O-61 Prom. 18
zA
3E 3¡.
3F
3H 3H
1961-62 Prom. lD
2A
3r{ KP 3D
3H
3D D. 3r. D.
1962-63 Pl.orn. 1D
2^
2A D. 38
4F KP 4F
3B
1963-64 pron. tD
zA
3B
38
3D
3D
4c Kp.
'l)64-6J p'^om. lD
2A
2A 38
3D
3D
38
1965-66 Prom.D.1D D. pA. D2x
)C
1966-67 1D
2A r(p. 4D Kp.
196?-68 18 KP. 18 D. 3A
1968-69 Prom.D.2D 3A
1969-T0 jA Kp. 2D
1970-71 Prom. 2D D.
197'l -72 Prom.D. 3C Itp.
1972-73 1e k1. 2e kt. D.
1973-74 1e kt. :le kf.

-24-

Seiz

1974-75 18 KP. 3H KP.
1975-76 Prom. 2e kl_.
1976-77 Pîom. 2D
1977-78 Prom. ZÐ D,
1978-79 Prom. 3e kI.
1979-8o prom. 2D

le kl.
3¡.
4H

4c

D= degradeert, KP= kampioenrpromoveert

Henri J.J. Lenferink.
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CLUBBLND

Sinds de oprichting van onze club veracheen het 6chaaknieuws van UVS in de tr Giimworm rt , het personeelsblad
van de Splendorfabriek. Aangezien UVS toen vrijwel geheel
uit Splendornedewerkers bestond, was dat een voor de
hand Iiggende zaak. Tot 1975 heeft UVS geen zelf6tandi6
schaa,kblad gekend, of het zouden losse stencils geweest
zjjn. In September 1975 kwan het eerste exenplaar van
UVS- mededeli-ngen uit onder de redactie van paul'Gondrie.
Een echt blad kon je het niet noenen, naar het plan was
er om de aan elkaar gehechte stencJ-ls regelnatig te laten
uitkomen" Dus ! een begin was er. De redactie van het 4x
per jaar verschljnende rrbladrt ging telkens na ongeveer
één jaar achtereenvolgens over op Rini Luyks en Theo
Gorissen. Toen werd Klaus ïVüstefeld toegevoegd a1s
coõrdinator (zo omschreef men vaag), hij-noesI het blad
ook enige vorm geven. Na enig morren nam hij zijn taak op.
Spoedig bracht hij een aantal kleine veranderingen aan
de structurering van de tekst; ook de naam van het
in
rrbladrr veranderde h1j i¡ tt Schaakbriefrr , vrat mj-nder
dictatoriaal en meer persoonlijk zou klinken. Voor de
rest bleef a1les bij het oude, doch reeds 1J februari
1979 werd de club vemast net iets heel nieuws.
een echt clubblad
Er verscheen iets, waarvan je kon zeggen: dit is een
echt blad,;het had het uiterlijk, zoals we dat nu nog
hebben. Henri Lenferink had zich (in overleg net Hans
Vrolijks) ingespannen voor een mooi ontwerp van de voorkaft; aI ontwerpende veranderde hij ook de naam van het
blad weer in UVS-mededelin8en. Ondanks ons enthousiasne,
hadden we toch twee bezwaren: ten eerste de technische
moeilijkheden va:r de r¡ fabricagetr; voordat het blad
k1aar was noesten er verschillende bewerkingen aan te
pas konen en evenzovele tussenpersonen waren daarbij
betrokken, we noemen Lambert Hofnan, Henri Lenferink
en niet te vergeten Johan Visser, die aI tijden trouw
het afdraaien der stencils voor zjjn rekening had genomen- tenslotte het rapen en nj-eten door TheorKlaus,
Henri en Huub(Anent)rtoen nog geen lid. Al1es ,i¡as veélte ingewikkeld, Daar kwam op de tweede plaats nog bij,
dat. we niet tevreden waren net de leesbaarheid van het
blad door de gebrekhige technieken. Alle bezwaren werden
ineens opgelost, toen we gingen sannenwe¡ken met de
rr witte studentenpersrr, die de bladen na het drukken
conpleet aflever de, Wilma en Ben ( de gezichten achter
deze drukkerjj) zijn zeker 6een commerciele uj-tbuj-ter6
en er is een zekere band, omdat de vader van Wi1¡na
onze ex-voorzitter v Asch is. De best wel schappelìjke
prijzen voor het d¡ukken liggen natuurlijk toch een heel
stuk boven de vroeger?stencilkosten; on deze reden
hebben we in de nieuwere nunmers, ùie vanaf 2) øe11979 gingen verschijnenradvertenties geplaatst.
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inzicht in de samenstelling van de cLub
Opri-chter Bergsvoort ziet geen kans meer om op de cl-ub
te komen, maar met zün 7, jaar speelt hij thuis irog weJeens
graag een pittig partijtje schaak. Het grappige isl dat hjj
tot_ aan de oprichti-ng van de club vr¡wèl ñi_et kon'schaken:
be8on toen pas met de practische schaaklessett van ir*".
!t)
In de Splendorfabriek groeide hij van fabrieksarbeider tot
bedrijfsleider. Aanvankelijk zette hij zich bÌ,j Splendor in
voor de zwernsport en ook later, als gemeenierãadslj_d was
zwemmen voor hem erg belangrljk: hjj i-s de
intel_1ek_
tualis van het Goffert-bad !'Bergsvoort isauctor
erelid
van UVS.
zeer interessant voor het jubireumjaar zijn de historische
figuren, die op de dag van vandaag nog in levende l_ìjve op
de.cl-ub rondJ-open: we weten genoeg van deze mensen, äÌs *r"
het jubileumblad goed. doorlezen, maar we zull_en ze-hier nog
even snel de revue laten passeren.
paar 1_s.Rìjswijk, nu wedstrljdleider, maar JO jaar geleden
toevallig
ook ! Hij was st,eeds actíef 1id en speeiAe(tot nu)
steeds in de top. (zie foto pag.tt midden, ontirangst'¡eiçer)'
Dan Jo Glaap, UVSer in hart en ni_erenrde-jonge slelers ken_
nen hem van de externe uitstapjes. Toi voór Èort-was hlj in
het eerste tiental, yoglal voõr SMBersreen gevreesd te{enstander. In 1948 werd hij 1id en behaaláe veie succ"ss"ñ.
En is A¡ton v Heezen een nieuwe? Neen, hij js terug van weggevreest; bijna 2l jaar UVSer, maar hjj stopte voor het brid[en"
ïn vroegere jaren lvas hji vele malen kampioen en speelde sierk.
Een.oud- ( e1 nog attijd jong ogend) tid is Ad Roosèndaa1.
Sinds 1q+9 ]id ! Steeds behorend tot de top of ¿e su¡fã
haatde rr¡'de universitaire schaakclub bij uvs binnen! tqå,t+l
Huub Snijders (foto paglsmidden-links) n<íB niet ão-õriaímaar
|"och_2J jaar lid, speelt nu nog extern mèe met het 2dé tea¡¡.
,Spee_Lde vroeger in de top, won Splendo¡beker in 196?.
Karel- Pol¡n3lr_ lld.van.talrijbe. cl_ubs geweest, speeide-z¡n
beste tÍjd bjj üVS (de jaren 60)rvertrõk en kwan'vorig jäar
terug en-_speelt nu voor het eerste. (foto pag,lslinkéoñder)
Lambert Hofman, als l1 jarig wonderhind bij-UúS(Azjaar ge_
l-eden.) , steeds i_n de top, kanpioen tn 1969ren bekleedde bjj_
a1}9 functies, vast of als invaller(fotó pagls;llien lJj!)
la
Ton Titsel-aar, .Iid in de glorietijd (zestiger^¡ãren)urveriiuisde naar Amsterdam, kwam al_s topsþeler naai uV,É teruÁ. eenmaal kort secretaris (foto_pag.lsnaast Hofman -ên AÌÍerì-nk)
A.AIferink, vroeger warme bakkerrmarkant figuur(tekent weltussen het schaken doorrartistiek! ) lang 1id, bestuursfuncties. Sjoerd.Sytema, ca. 1þ jaar lidrsubiop, i,redstrijdleiderschap extern(enkele jaren), 5 jaar ioorzitier. zie-elders
in di-t blad en foto (pag.l5rnÍdden naast Snijders).
Aq. Bruin, ca. 1J jaar Iid, penningmeester laatste
j.
P".d
deskundig qls rijksaccountent i¡an bel_astÍngrtopschake¡, 4
Ik.ze_If (KW)r9j !idrtopschakerrpropagandiõf ,rèdacteur enz.
Rudy Harmsenr6j lidrsupertop,gewoon en snel. niet meer
intern spelen(zoals vroeger) wegens volks(sñel)dansen.
Nu hebben we alle oudere leden de revue laten passereni
zij, die langer dan ! jaar lid zijn; nog 6ên moeten we
vermel-den: dat is Dickhout(þto po/t, Lz rni dÅ,en>.
Een
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Dickhoulr man uit de vorige eeuw (1g9?!), werd lid van SMB
toen UVS nos nj_et.þ9g!o1ar-¡verkre 1926_i9zA ¡i: J;;e;;ä_
margarine, daarna( 1929_19Ø) ay van- Dunsán¿hoãoi;ã;-ïãu
raÞrl-ell staat niet neer aan de Groenestraat). Stopte
schaken, had het druk met kinderen (6 stuÈsi:lviiãã-;"î'met
scnaken opnieuw beginnen bij UVS (ca. 6 jaar geleden),
heeft 21 kleinkindèren, waãrvan / setroü*d; ;¿hi;.üíéi"_
-"ãÀ-ï;;k:
op.komst ? Het oudste ct-uõ1id
--*îd:l:l
pat\l;eyerr. lo maanden
jongste
"p"árf
oud,
clublid(niet
eel, speelt schaak: zie foto(pag.22onder). Vaderõfri_c:__
en moeder
Beyer(lheo en Lydia-zie foto)^lãr"n over UVS en wj_lden
saÌncn komen schaken ; dat doen zli nu a1 een aantar- maãnoen
en de kleine pat nernen ze mee in een bedje, aat rusli[-'
bij.de schaakzaat- in de buurt staat.
'/ HET CF.trE ae .Zo)
DE STUDENTEÌ{ ( nn sEr scHAkFN IN
Vne
"
Er zijn actieve studenten en sterke studenten, die
het
clubbeeld van^de laatste jaren bepaald hebbãå;
noð*"n
geen nanen. .5Aî6 ís studeni en wel in de volgeád"
"ð
richtingen: (tr¡ssen haakjes _!et aantal van dã stuaiåricñting¡
"tuaiãrliskunde ( f ) ; scheiÈ""aä r j) ; -iåäTxriãisf :)'
, 9u:."1i:9:"Ì: !9 ì i .
(

I

q. w. z. atg. taal-wet ensch, NederÌands,
Frans ) ; BÍó1ogie f ¿ ) ; pãJãú f I I
medicijnen, (2) ; natuurkúnde(Z) ; s"io.r,eeíc;ã;;-iãi'oóiiti._
cologl-e ( ¿ J ; . B'ochemie( 1 ) ; CuIt. antropologie( 1 ) ; sociõ1ogie ( i

)
Theologie(1); er zijn nog ca.5 studenten, waarvan we de
gegerrens nj_et volledig hebben. Behalve étudenten is
er. ook afgestudeerd het een en ander: hoogleraren en
wetenschappelijk personeel ({x) ; psychologõn(Zi) ; dãôenten(j)

T{IET-STUDENTEN

0verige beroepen : betonconstructeur.maeaziÍnbeheerde¡r rijksaccount ent, verzekeriúgsãesÈ. , ambtenãien,
lg"Slgu9g.
PÐ-managerrnedische adm., adm.beambte, grafiÁch
ontwerper,
eñ een aantal ríüziekdesku"¿ieãä.
igli"illl"!tlrogrammeur
uor oeze gegevens zÍjn niet compleet, maar we gaan võrder

ran

MET DE LEEFTYDEN

geven

/ leeftì.jdscategorieën met teLkens daarachter tussen.haakjes let.aantal dat in die leeftijd zit:
1lt/,m21 -jaar(3z) ; z,6t-1n Jl. jaqg(1? ) ; l6Ë/n-i>ju". 17 ¡ .
46t/n llj.
56r/n65j (1), 66i/nii: it)';zøi7i,atj ii i:
!6);leeftijd
de gemiddelde
ts JJ jaar
V/e

HAAIT UVS 1984

herenmode

VN

?

4*. Aç
]ee!t:jd of de.prestaties zal- inet niet liggen: UVS
lij5l
1984 (4O jarig jubiteum!) te kunnen rrare"l"ñåãr ã"^
z,u11en misschien nog wat stornen over UVS komeá.v Àsch
vertelde, dat over een aantal jaren het gehele
Ui""e"_
temeln_achter groenestraat en-Annastraaõ pfat zãf xðmen te liggen: fabriekenrgebouwenrbrandweerlalles ! en
daar-hoor_t__ook Splendor bij.Splendor weg van de aardbo_
dem ! En üVS ? Waarheen UVS ?
KU/
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