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Hierbij d.eelen wij U med.e dat onze wedstrijden, welke 12 Juli

j.1. ten gevolge van het slechte ïveer afgelast werden, thans
§ehoud.en àu1len worden op ZONDAG 16 AUGUSTUS 4.S., eve+een§ op
Éet terrein van Robur et Velocitas, aan-u:altg HAIF lItrlEE (aus een
half uur vroeger dan in het programma vermeld. staat). A1 de in-
schrijvingen voor deze weostrijd b1\iven ongewijzigd gehandhaafd..
De bestaande programmars willen wij eveneens hand.haven, waarvoor
wij Uw a1ler medevuerki-ng vragen door 200 ',ilEINIG MOGEIUK \reRAlfrE-
RINGEN op te geven. De U reeds toegezonden startnummers of start-
kaarten, entreebewijzen erlz, blijven eveneells geIdlg.

Yoor NIEïffi AANGESIOTEI{ VEREENÍGINGEN bestaat er al-sïIog 8e-
legenheld om voor d.eze wedstrijcl in te schrijven T0T UITERIIIKWC,ENSDAG
12 AUG" A.S. Denkt U er om bij lnschrijving gelijktijdig het ver-
schuldigd.e inschrÍjfgeld over te maken en voor JUNI0RIN de geboor-
ted.ata op te geven.

Tenslotte wi11en wij er nog Uw aand,acht op vestigen dat wij
in verband met het reed,s zwaaT beladen programma geen nleuwe num-
mers meer in kunnen lasschen. 0o]< het spl ltsen van nurnmers is
niet mogelijk, aangezien wlj, zooal-s reeds gezegd, het programma
moeten handhaven. Het d.rukken van deelnemerslfisten grooter dan 1

blaad.je yan 14 t 21 c.m. is n.1. niet meer geoorloofd. I[ii verzoe-
ken U vriend.elfik hierover dus niet te correspondeeren.

ïn afwijklng van hetgeen er in het U toegezonden chronolg-
glseh overzi-cht verneld staat, worden bij de sprintnummers rroor
d"e finales nog d.emi-flnales geloopen.

Wij rekenen in d.eze op Uw sportieve medewerking en hopen U
a1Ien op 16 Augustus te Apeld.oorn te kunnen begroeten.

Met sportgroeten,

Namens het Bestuur À.V. '34e

I.G. CARPER,
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