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TclENq-qL LA.Ncgzr,'!39. l'let e€n vroega start om 9.15 uur en spitsuur en f iles
in het Doblhof uerdr r'lê nog een speler van z ? n bed te
hebben gehaald, koBrs gezet naar LanqezlJaaq.
lJe openingsuedstrijd tussen 0ldeboorn en GorreCijk bracht
meteen al veruarrinq.
Nadat Gorredijk in de eerste "10 min. reeds tueemaal had

gescnord, uerd door de toernooi-leiding het ttisselen van
speelhelft aanqekondigd, .teruijl een speeltijd van
2 x 20 nrin. op het prsgramÍna stond.
I'Ja een tr;eede helft van'30 min. uerd van de latere flinalist verloren met 3-0,
Lle tureede uedstrijd bracht meer lijn in het spel en Êr
uerd meer geprCIfiteerd van de fouten van de tegensti-indÊr.
i\a enige tijd te hebben gespeeld kreeg J. Nijdem de bal
na Ëen floutje van de achterhsede van D,T.D, in ztn bezit,
hiaarna hii bekeken met een lob de keeper passeerde en
1*D in ons vocrdeel aantekende.
Deze stand bLeef tat het einde van dB uedstrijd op het
niet aaneebrachte scarebard staan, zodat de eerste 2
i:
punten kanden uorden genCIteerdr
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De derde'"redstrijd uerd er bekeken gêvoetbaldr alhoeuel de fut er toen al een beetja uit tJ85r
De gastheren van LangezLraag hebben al het nCIdige glorobeerc, om hetrbekeken spel van 0ldeboorn te doorbriÉ<en.
Na de baL van Langezqaag op de latr. blaef 0ldebosrn attent, uat resuLtaerde in eên gelijk spel van 0-0.
ïoen de berekaningen van het organiserende comitá
ten einde !,aranr bleEk dr-.rt r/ij tegen Akkrum om de derde
ên vierde plaats zouden moeten gaan spelen.
Deze-uedstrijd gaf een zeer rustig spel te zien.
Aanoezien Akkrlm Ae klas K.N.U.B. speelt en 0ldeboorn
2e Ë*u F.U.B.1 znu Akkrum normaall< gesproken mat Eemak
moeirijk om het eesÉven Lraar te
;:*t'ï3tilnïifi:::

mat<in, doch zij gcoorden eenmaal vaker dan 0ldeboorn,
uat eón eindstánd van 2-1 voor Akkrum opleverds.
yan daze gealaagBij de prijsuitreiking aan het einde
geqgven êan
pluim
de tóernobidág, r.lerd dus nog Êven êen
in
de
het Boarnster àtft.t (niet te vergeten ook4e man
js
voor
i
om de
Pf
fràt blaur,r) voor de knapp.p
-4 prestatie
en
3
zich op t; eisen tussen K.N.U.B.-ploegen
1 e klas F. U.B. -ploegen.
( io"f
U ,.,"ars"i'ri3nf f 3f r,lel ueet is 0ldeboorn helaas sn
"
nog Ëen áe rlas F.u.B.-team).
è;;-;;";"nt"
door
Na daze opbeurenda en bemoedigende uloorden urerd
plaats
4e
de
voor
de
bek,er
Jong
de
onià àanvoerder H.
in-ontvangst genomen 6n tlerd er na enige consumptÍes ta
hebben geiuttigd de reis naar huis aanvaard'
0nder de nodige jolige opmerklngen in het Plaatselijke
9ecafÊ uerd dit verslag van deze toernooidag voor u
jn'
sch reven door.(.i\ vaste Ínan 1n het blaur.r langs de Ii
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tend,
onzBr aller tuealfde man'
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1.Na
qeriode van rust, z0n rn overvloedig gebruik
(vult, u zelf n;r;; in), zi jn LrÊ Lreer-bó,3onnsn
met de vo orbereidÍngen van het seÍ zoen | 867 t g, .
Dee erst e oefenuredstrijd o nder leiding v"n onze nieuue
trai ner H r vGr-'r Dijk naarfl a anvang in Bakhuizen om 14.30
UUT.
In de eerste helft uerd er door ons goeq gespeeld
r.iat, resulteerde in een vÊrcliende O^? voorsptong.
De doelpunten uerden gemaakt door Jan fleester en Uil1em v. l(alsbeek.
ilit voor de mensen die de statistieken bijhouden,
ïn de tueede hetft kr,ramen ure duiderijk iekort uat betreft het uithoudingsvermogen.
Hiervan r^rerd door de gestheren dankbaar gebruik gemaakt
en na da 90 minuten voetbal had dat tot'ieeultaa{ dat
de eerste uedstrÍ jd van het nieur,re seizoen'verroren
ging met de eindstan.d van 3-2.
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2 - TtRH0RNf. 1-2.
Deze eerste uedstrijd 1n het nieuue seizoen moest metna de fóesten urorden afgeuerkt.
9*n.q?glondag
De
tlff v;:n aanvang Ljas zocranig gekozón dat de meeste
spelers fit aan deze r.redstrijd konden begi'nnen.
Leider Jelle 0tter had enige niÊuLre geziónten aanqetrokken, dit moest ook.r,:el omdat
(t,i jdeli.rIt] Ue_
danken, dcorschuiven naar het 1e 'legáns
elftal eh'Ëlessures urB
noqal uat spelers misten,
,,'t'j
ilLDIBOORN
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Door de bovengenoemde fsesten rras de aftrap pas om
15.30 uur, maár aan niets L,as te merken dai bo**iq" spelers goed gef eest hadden, Br urerd in de 1e helf t pr.ima
gespeeld, .r.raar vooral de inzet van alle spelers ext ra

o p Vl Blr;:
De ruststand van 1-1.had aet.zo goed Z of I-1 voor 01de"-':
boo rn kunnen zi jn,
Na de thee een heel ander beeld, het uas nu Terhsrne
die het spel maakte en dit kon ook, omdat sommige spelers
nog heer ueinig hadden kunnen trainent êt uordt trouurens
€en lijstje ,bijgehouden uaarop de trainingsopkomst uordt
i:angekruisd, Ík ben benieur,rd urie daar hoog scorên.
In de 2e helft uerd de verdediging konstant onder druk
gazet €n de uinnende treffer kcn dan ook niet uitblijven.
Deze r,linnende trePfer van Terhorne kuam door een knaó
afsti.rndsschot tot stand, zodirt de eerste r"redstrijd, oDdanks sen knappe 1e helft r,.rerd vÊrloren.
'l
Eindstanrt 1-2,
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Zondagmiddag 2 uur moesten r,le naar TjalIeberd.
Daar het nog een nieurr.re club is moesten L,e ons nog verkleden in een school + 200m verderop.
Laten ze d;:n nog geen-kleedacomodatie hebben, een mooi

veld lag

r,re1 voo

r ons klaar.

f4aar dat uas voor ons nlet voldoende, r..rant het bleek
dat onze tegansternder r"rel 2 à 3 ktassen beter voetbaide.
Dus na + 20 min, stonden r,re ook a} rnet Z-O achter.
Nog;n'oï Oe rus.t. Fisten ue nog 2 mooie kansen, 1 tegen
de Ën} en de andere teqen de lat.
Na. de rusl Lras het allemaal Tjalleberd uat de ktok
sloeg.

?-

Dat resulteerde in nog 4 goals, clus 6-0 verloren.
tjil ik nu nog even onzcr lrlder R. Tysma bedanken voor
alles uat hÍj voor het 3e erftal heeft gedaan de laatiiÊ jaren. ó
Jammer d.it je hebt opgezegd, rnaar de gezondheid gaat Voorr
VooralsncA bedankt namens alle spelers.
iiijst automatisch de vraaq ofl er ook egn nieuue leider
is om het 3e elftal te begeleiden.
0pgave blj het bestuur.

Joh. Ëlrouuer.

Uïï D[ OUDI D005r.... r..o........'......,..t...'VAN
K00S
(Tekst: s. Huisman) .
_
Ue zijn inmiddels met deze rubriek gevorderd tot het
seizoen 1965-t66, een jaar dat voor hat eerste elft,al
uiterst succesvol verliep en uiteindelijk bekroond uerd
met oromotie naar de KNUB.
Dit gebeurde via een tueede plaats achter kampioen Blue
Boys.
fp 4 juni f65 urerd êr nog eens vriendschappelijk qe$peeld
tegen G.É\. y.g. 2 an met 6-4 geuioÍlflÊÍrr
Daarna volgden voor de,eanvang van de compet,itÍe oafenr.redstrijden tegen 5t, Jac. Par. en Heerenveen 3, net aLs
uitslegen rÊsp. 'l-1 en 1-?. 0ok kurm bijna het volledige
eerste nog in aktie tijdens de feesten.
Dit betrof de eerete r.ieds'trijd brn de Henk de Jong-beker
tegen een elft;:l vê,n oud*leden en het uerd eÉn moeizame

2-1 o veruinning.
]eze match uerd op de LroensdaEmorgen na de Gondelvaart
(destijds nog op dinsdaqavond) gespeeld en het viel, althans voor mij persoonlijkn niet mee na een avond geducht'rin het LJeerttte hebben qekeken.
íip dit rncment (Oinsdagr,rorgen 29 juli) moet ik mijn schrijven even onderbreken,

*6-

nfllon papatr kornt

langs an geeft Êen zadepreek ueg van
hler tat fleteldonk, aanqezien hij het niet helemaal eans
&i met miin levensstijl van de laatste tijd.
g'àfraUt onder Ue indruk gaan ue toch maar verder (het is
nog lanq geen vijf uu.r en dan kun ie op dínsd;g nerqens
terecht i.n ons dorp je).
Ue uaren ingedeeld bi j Uarga, Blue Boyu, .i rum, Akkrurn,
De Ualden, Irnsurnyr Robur, Buitenpost Bn $parta.
0p 5 sept. t 65 uerd de eerste competitier,.redstri jd Ëan 4'1
zegz tegen ïrnsum.
De tueede uedstrijd Lres uit tegen De Ualden en hiervan
is de opstelling terug te vÍnden.
Deze uas aIs vnÍgt: É, de Roos (ooel)r LJ. HuÍsman,
A. Jeeninqa en f'l; Kleefstra (acht,er), S. Huisman en
H. de Vos (mid-dan), J. Kalsbeekr.J' Jeeninga, 0' SchríefiÊr, U. SchrienÊr Bn 5. Knol (voorJ.
Uermoedelijk i,ras H. Akkerman voor deze r,ledstrijd uerhini
.

derd.

0verigens zau deze opstelling na enkele r,redstrijden
drastisch veranderd uo rden, hoer,rel r,lel grotendeels met
dezelfde spelers.
F.l-leen ulerd Ívl. [Yleester L.,eer Ëens van stal gehaald ên speelde ook D. Benedictus af an toe mee. Deze laatste sukkelde
echter meestal met zijn knie'
G. otter mag ik niet vBrgeten. Dez€ Lras de leider, aangezien een elftalcommissie u,as afgeschaft, en trainer
nog steeds K. de Vries.
'
De rredstrijd tegen de Ualden had e.en curieus verloop.
De officiê1e seheidsrechter ku.:m niet opdagen, maat onze
gasther€n hadden ue} eÉn vBrvanger achter de hand.
Achteraf bleak dit hun vaste grsnsrechterr een zekere
Lute, te zijn €n bovendíen danig onder invloed.
0p verzoek van het publiek kreeg de Ualden turee strafschoppen cadeau Bn bii ons tegendoelpunt heeflt hii 7eker een minuut staan kijkan alvorens naar de middenstip

te

r,.ri

j zen.

Derhalve êen 2-1 nederlass,
uas de eerste uedotrijd tegen Irnsurn een
0verÍgens
ttschríemEf-succ6s'tr 3 x 0ene en 1 x Ui11ie.
ïnmiddals is lret 5 augr Pl"1 ben getuige ger,leest van
eerste training van onzB selectie uoor het seizsen
1986 - rB7.
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Deze trainÍng
Dit o,1.v. onze tielbekende H. van Dijk'
en/of a11oàpr.rerk
zinloos
Geel
kon mij Lrel bgkoren.
bezighouden, maar alles met de bal
-[óOuirijdsiiuat,ies.
leen maar de;;;i;;;
Hierbij urordt de kcinen gerleht op
áití* nutomatisch ue1 oPgevoerd'
LJe de derde r,ledïarug echt*r-náu, 19 sópt. | 65 toenen
er Lreêr iets eitÀuis'tá'en Robur, speelden
"t;;j;;
genaardigs gebeurder
(nii een 3'2 voorsptong). kregen
Achl minuten """i-ii:a
eisen strarschopgebied te
;;ï
nuitán
;;;;
vrije
**n
terug te
'.JË
nenen en spit-Á.-:""ninga dacht de bal rustig
r:l ;raf.lten naar doelman H. de Roos'
il-iiiu u"s echter net. het doel uÍtgelopBn op Lreg naar
nPnFJnderÊba1,_nu*elijkdeechteuredstrijdbal,uelke
uit de sloat LJas gedcor onze tr;inu" achtór het doel
ven bovengenoemde vrije
visL en die nij bii gelegenheid
ï,reÊr in hét spel ui.lde brengen'
lrap
'lo huppelde
Oe-uui uit de vrije {rap ven Ate rustíg in
het, verleien dcel.
naat het midden'
itobur juichen-áÀ-i* scheÍ4srechter uees
zotn
af te trappen-en de ba1 r'lerd
i,ie r^ieigarden
strijd
Já *iddenstip gei<nald, uraarop r1e
rri if keer van""t-t*"
van de Bond I
à"ËtnuXt r,ierd. Straf
r-rinstpunten i'n mindering Ên (inOien
Gsldboeter. tuee
acht minuten in Harlinsen uit;;;'';;ï;;;)
"-"t"i*no'e
spel. an.
Hetbestuurlíethethierechternietbijzit'tenen
naesnmaandenlangonderzoekkuameenspeclalecommissie
tr:t een andere uitsP r;rak : en restant eventueel in 0lderi"i:ir"r.|aldinq óeroboetu
.
bao rn sPelen.
in
rJiteraarcJ maakten L,ij oTp druk over die tr^lee ballen mohet veld, n.,*ur-ÀoX rËt êËn bal'had er geÊn deelpunt
gen uorden toegekend.
in een
volgensrl de "ËËi"-q*i" disnt een scheidsrechter
achbleek
zQ
een cornÊr te gevsn t
,:eval. al-s
-i; noulnóenáemd
r^rel
aan
;;i; ;**"- a*rse1i jke siruaties, die .o.ok
ï;;;*
cte srde t"*mËn in ur"geá bii spelreg.6lr,redstrijden'
( o* prCIfniaar ja, de 3-3 t<on níet *áá' ueru,ná*rd *-orden
testen Lláren Ben paar jaar eerder lfgeschaft)'
de vierde r'redDe promotie-trar-noq Ëeef Y"t Yu?!
-!*u"
st ri. j d in Uarga rnet 4-n verlo ren grnq '
.
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0p de terugr,reg Lras in de bus het gekanker ("n er Lraren
destijds een paar die vcin ulant,en r,ríslen) niet van de lucht
en 5. Knol sprak toen de uijze r,;oorden:
Het LJare te uenlen dat sommige m€ns€n,
bekeken,
hun. eigen gebreken
'.ra! bet,er
dan zouden ze het praten
over een ander uel laten
en geen dingen zêggen die ze nÍet kunnen uleerlÊggenr

0e volgende uituredstrijd tegen Irnsum bracht op het
nippert'je êÊn schamel Puntjegndánks een groot veldoverbricht eerst toch ueer rnet 2-O
ach

ter.

Daarna u.rerd het el f tal radicaal omgegooid.
Uiebren Huisman €.n A. Jeeninga naar vQrent
H,, Akkerman Lrear spil an de halfspelers 5. Huisman en
Íi. lïeester oP de backPlaatsen.
Uer in bLeseuretiid (volgens Irnsum-grensrechter 5. de
Uágt mankeerde er iets aán het klokje vËn de scheidsrechvan mijn
i"i; nou ja, dat kan gebeuren uant de klokstaanJ
kopte
ook
gegeven
moment
grootvader bleef op een
afgetrapt'
meer
6. Knol 2-2 in en er uerd niet
- pr€siáu*n Jaar later zou Simon in Bakkeveen hetzelfde
de bal
[À"*nr"l""r toen uerd er afgef]oten ne! voordat
steken.
2-1
op
u,e
bleven
en
de Coátlijn passeerde
met de
N; A* ,,leOËtrijd in Irnsum Êên korte besprekinguend
beer
en
Gemeenten
Turee
de
technische teiAing in
te
handongeuger
slotfase
de
sloten de cpstellíng van
,

ha

ven.

seiAldus r,rerd het elftal geboren, dat ook het volgend
goOien,
zou
ogen
hoge
K.N"U.B.
zoen in de 4e klasse

i'1aar hierover later meer.
De eerste uredstrijd in de geuijziqde opstelLing uerd
zonder vael prr:blemen met'2-c van Akkrum qeLJonnen.

Het u;:s mijn eerste rechtstreekse confrontatie nret jaar
p. Gocrres Bn nog lang niet de laatste. Zotn tien
voeLen,
later zou ik zijn harde schedal nog eens goed
kuam
r^ref
voor
óngeschonden
niet
Àaeuel hij er zátf ook
buitenda
zi.en.aan
te
nog
hem
bij
(;; titteËens zijn
Èant, ik ben zeIfl rjaaientegen nog st'eeds v:ln binnen beschadiqd).

0p 31 okt,r65 dan de uiLuedstrijd tegen de gedoodverfde
!<ampioen EJlue Boys, dat noE ongeslagsn LJas.
Hoer.rel ue eigenlijk niets voor cie Beetsters onderdsden,
vclgden @r halvsruege de tueede helft vijfl fatale ninutBn. De kIeinE Linksbinnen Jan v, d, lïei ( een rasvoetballer) opende met een daverende knal de score en door
het opdringen van Oldeboorn uès het euen later 3-0.
Dit ues voor ons d::n voorlopig de laatste nederlaaq,
uant pas een jaar lat,er zou €r LJÊer een keer verlcren
r,.lorden (n-t teeen Black Boys)
i'laar t,ussen deze nederlegÊn tegen de beide B. B. r s uJerden nog r-rele uedstrijden qespeeld,
lla de teleuretelling rrl Nii Beets Lrerd 5p arta thuis met
6*? verslagen, Ílit qebeurde ap esn vroege znndagmn*€en
(
sen Inter-Landuledstri jd, die I s middags op de
-f 'ranr,reqs
. V. uerd uítqezonden en uaarin Zttitserland de Nederlandse hoop op deelname een de U,K.r66 definÍtief,; de grond
inbonrde) Ên het Lras eigenlijk maar goed dst de tegenst;,;nder uiterst zuak uas (uas Br de vorige avond ook niet

bij Goerres?).
ik lees thans det Zr^ri;sèrland-Nederland €en r.reek later
uas, zodat 0ldeboorn-Uargi: (een uedstrijd die ik LrBgens
griep gemist heb) op zondagmorgen r.rerd gespeeld.
'

d,rnssn

(Uet vervolg van dit relaas
in het volgende f,lubblad, Red. )
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Tel.efoonliist seizoen 1986-1987.

tuur:
l{ - v, d. Heide
K. Postma
w. Tijsma
J. de Jong
J. Otter
,
H. Oosterbaan
Bes

H

- rr.a tÁciexÊ

1525

Voorzitter

959

Secretaris

1

r 807
1'7
1

23

271

1605

.

t908

Leiders:
e
2e
3e
4e
1

Y.
J.
R.
H.

Blaauw
Otter
Tijsma
de Jong

1

67 4

1271

1344

'1372

1347
D. v. d. Laan, consul
trt.Tijsma, LoEto/toto
1807
J.v,d.Woude, redactie
1 564
Kantine
,jch. Brouwer, Kantirrebeheer 1 200

F.V,B.

058 -

6'15500
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Penningrneesteres

Vice-Voorz.+ techn. zaken
Materiaal + terrei'nbehee::
Jeugdzaken + wedstr. secr-

leusogrcReraBis

fEu-GDNïEUtJ5.In vêrband met het verlopen van hun Identiteitsber.riJs
b:orden de volgende spelers varzocht Een recente
ó
PASF0T0

ln te leveren bij;

H. v.d, Krieke,

Suettebuorren 7A.

A J.g!ip reÍ'r;

Reitsma
llinze Jan v. d, Uegt
Johan Tysma
flarinus Dam
Cees

Leo Jan Ueidenaar
Henk v. d. lvleulen
Frans Goerres
REnê

Kooistra

C JfinioJ:en t

Sietsa Tsjerk Akkerman
Lykle Keas Foepjes
Roelof JeLsma
Sibl.e Jan de Roos
Janco Uooistra

Ellerd Quarrê
Hans v.d, Krieke
Cor Brandinga

Eeltje v.d. Uoude
Sietse Klaae de Jong

GIIARNI ZA SPOTDÏG flIOGTLiJKI t I

--==0000O==-GR00TTE SpeeJ.veld

en Speelduur ieuqd.-

groot speelveld
A Jun.
groot, speelveld
C Junr
D F up. , half speelveld
t Pup.
half speelveld
F Pup.
half speel veld
-0 -0

-o-0-o-{] -o -0-o

-o -o -0 -o -o-o -o
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2x
2x
2x
2x
2x

45 minuten
30 minuten
25 minuten
20 minuten
15 minuten

dl'

-o-o-o -0-o ao -o-o-o-o-o-o

TRA

ÏNINGSTIJDEN JEUGD. -

F Pup.
E Pup.
D Pup.
C Jun.
tj. Jun r

.

maandag
maandag
ma

andag

dinsderg

dinsdag

6.00
?, 30

?.00
1
1 8.30
18.30 - 19.30
1Bï00 - 19.00
1

1

uur
uur
uur
uur

+ donderdag
1

9.00 20.00 uur

rainer

F. Pup,
H, 0oeterbaan
EenD Pup, J. Poepjes en H. Nieur,rland
C Jun.
H, v. Dijk
A Jun,
H. v. Dijk
KLTDiNG F PUPILLIN: 0m zoueel magelijk de eanschaffosten te drukken, is door het jeugdbes-tuur beslstenr 0m alleen áe
kleuren van broek en shirt aan verplichtingen-te stallen.
Deze zijn:
Broek: ZUA RT.
Shirt: l,JIT.
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Dinsdagavond moest,en uJe voor het eerst voetbalren
te_
gen Uarga.
l'le kuamen daarr maar er Lras níemand, dus vergissing!
'uie moesten tegen Uirdum, cJus snel dáar heen.
kuirtiertje later begonnen LrB.
F*n
uan een voo,rzet yon ri j riaakte Fieter A. een mooie goal,
lviaar voo,r de rust maakÍe Uirdum gelijtr-t_t.
f{aar na de rust maakte Fieter Forpj"á nog een goal
en toen ik nog 2..
Dus ure zí jn góed'bbgonnen met een overurinning van 4-1
.
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Zaterdag 6 sept. iloesten Lre vo€tballen tagen Lange1UAA

g,

'i:'u vas onze eerste r,ledstriJd, dus L,e konden er Lreer
"ris tegen aán.
te
ilij hadden de aftrap en begonnen direkt aanvallend
tronze
mugtt
toen
vriefballen. Ue uaren nog maai net bezig,
goal rnaakte"
i:-i,v.d.fi.) de ba1 kreeg en een probeerden
rustig te
,rËt, Ljas 1-0 voor 0Ideboorn, Lie
ulal r,lant
ook
bii" j ven sn geuoon doar te gaan, dat lukte
qoelpunt
uerd
et eËn
i:og" niet veel later na het eerste
(Uarry
maakte
B.
voorzet gegeven en onze Har
)
'rrnóie
sen mooie kopgoal, 2-c. 1n de eerste helf t rnaakt,e Johan
ïyena ook nog een hele mooie goal en kregen ule ook nog
i tegen, dus gingen ure met 3-2 voorsprong de rust, in.
Na de rust ging het u"rt Stroef er ue maakten claarom ook
Qeíin goals reór, maar ue krBgen nog upl een (onterechte)
penally tegen van een hele goeie eerstejaars scheitls-

rechter.

Dus de eindstand r^ras 3-2 voo}-0ldeboorn.
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5Íemen Ui]1em.

6 StpTEfíIBER moesten ure voetballen tegen
t.
Ue moesten 10 over 10 bij Jelke zijn2 kuart over 1Ít
vertrokken ule.
ue kuamen ongeveer kuart voor 1 1 aan en Lrs moesten 11
uur voetbalJ.en'
r'rant het ularen
io"n r,re de drs zaqen schrokken ule uel Bvent
spelen'
aardig
r'iel
h;t; r<ieintjes maár ze konden
ná-ee"át" náf rt r.rerd het 11, ik zette het eerste doeLIÊ.ïERDAG
N i euueschoo

ount.

PAUZE

partiidig,
helft, de scheidsrechter uas urel ergfluite
hij
toen
8n
uant ze l.ieten ons met zin tekkelen
fluite
hij
tekkelen
paar
lieten
niet, ru"" toen uij een
ons'
voor
r,rel en de uitslag urerd 1-2
5iet,e zette hem in de paar laatste minuten'
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