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No een moeizome stori von de oonmeldingscompogne zijn er dit joorloch weer
in totool I ó oonmeldingen voor hei Douwe Venemo zoolvoeïboltoernooi bij
de commissie binnengekomen. Voor deze I5e ediÍie hebben zich I I heren- en
moor liefsl 5 domesleoms opgegeven. Zij zullen de oongekomen kilo's von de
Kerstdogen er weer of willen/moeten sporten. Ook dit joor hebben wij Hooije
vqn der Heide, Jenlje Kirkenier en Johonnes Poepjes bereid gevonden om de
orbitroge op zich le nemen. Wlj rekenen op een ieder om weer op een sportieve
monier te sïr'rjden voor de prÍjzen. Blj onvooaiene ongemokken kunnen wij zools
ieder joorweer een beroep doen op onze plootselijke EHBO o.l.v. Joukje Dijkïro.
Hun dog is pos gesloogd, wonneer zij niei beroepsmotig in octie hoeven te
komen. Loten w'rj hier met zijn ollen voor zorgen. Bij de heren wordt er gespeeld in
twee poules, wooryon de nummers één von beide poules oon hel eind von de
dog de finole spelen. Hieroon voorofgoond zullen de beide nummers twee spelen
om de derde en vierde ploois. De domes zullen in hun onderlinge wedstrijden (4)

bepolen hoe de voorlopige ronglijsï er uii let, woorno de nummers drie en vier
voor de derde prijs goon spelen en de nummers één en twee goon bepolen wie
de uiïeindel'rjke winnoor wordt von deze ediiie. Blj een onderlinge geliike stond
in de poules telt het doelsoldo, bijeen gelijk doelsoldo zijn het ooniol gescoorde
doelpunten doorsloggevend. lndien dil olles gelijk is telt het onderlinge resultoot.
ls er don nog geen beslissing, don neemt de commissie een beslissing in deze.
Eerslgenoemd teom speeli ocn de kontinezijde von de hol en dient bijgelijk tenue
gebruik 1e moken von de oonwezige hesjes. Door wij le gost zijn in de sporthol
vrogen w[ de leoms en de toeschouwers om olles weer schoon ochter te loten.
Dit betekent dot er niet gerookt mog worden in de kleedkomers en dot de loolste
ploegen die gebruik moken von de kleedkomers deze schoon ochterloten.
No ofloop vcn de wedstr'ljden zol de sporthol schoon ochtergeloten moeten
worden en wij verwochten hierbij ieders medewerking. Het inleggeld per leom
bedroogi € 12,50 en dienl zondogs te worden betoold oon Jon Bethlehem.
De prijsuiïreiking vindt dit joor no ofloop von het loernooi ploois in Hotel Aldeboorn.
Een ieder is hier von horte welkom. Tot slot wensen wij olle spelen, scheidsrechters,
EHBO-ers en supporlers een sporiieve en gezellige dog loe!

De Commlssie

POUTE A
MANNEN FAN'T HEALE

WURK
THE MEDIUM ALABAMBA
BOTTLE BOYS

BTACK BOARN ROVERS

SCHWALBE 04

MOEKE DE BRUIN 2
MEDIUM 2
DlT ÉÉNMAAL PËR

JAAR SAMENSPELEND
GEZELSCHAP

POULE B

MOEKE DE BRUIN I
MOEKE DE BRUIN 3
MEDIUM I

MDM
HOTEL ALDEBOARN

DAMES POUI.E

TDE AtDE GARDE
FROULJU

MOEKES DAMES
TREWES

DE NIJE ALDE GARDE
FROULJU

DE DWERSLIZZERS



I 1.00 - I l.l5 De mcnnen fcn'l heole wurk
I l.l5 - I 1.30 Moeke de Bruin 2
I 1.30 - I 

.l.45 
The medium allebombo boïile...

I 1.45 - 12.00 Moeke de Bruin 2
12.00 - 12.,l5 Dit éénmool per joor...
I 2.I 5 - I 2.30 Block Boorn rovers
12.30 - 12.45 The medium oilebombo botfle...
12.45 - 13.00 Block Boorn rovers
13.00 - 13.l5 Medium 2
I3.15 - 

,l3.30 
Block Boorn rovers

13.30 - 
,l3.45 

De monnen fon't heole wurk
13.45 - I4.00 Moeke de Bruin 2
14.00 - 14.15 ïhe medium cllebombo botile...
I 4.1 5 - I 4.30 Medium 2
14.30 - I4.45 Dit éénmool per joor...
14.45 - 14.55 de Nije gorde froutju
14.55 - 15.05 de Heilige domes
I 5.05 - I 5.1 5 de Alde gorde froulju
1 5.] 5 - I 5.25 de Moekes
I5.25 - I5.35 de Heitige domes
15.35 - 15.45 de Nije gorde froutju
15.45 - 15.55 de Atde gorde froulju
15.55 - I ó.05 de Nije gorde froutju
l ó.05 - 1 ó.] 5 de Moekes
ló.l5 - ló.25 de Heilige domes
ló.30 - 1ó.45 MDM
I ó.45 - 17.00 Medium I

1 7.00 - 17.15 Moeke de Bruin I
17.15 - I2.30 Moeke de Bruin 3
12.30 - 12.45 Medium I
12.45 - 18.00 MDM
18.00 - ]8.15 Moeke de Bruin I
18.15- 18.30 MDM
18.30 - 18.45 Moeke de Bruin 3
18.45 - 19.00 Medíum I

OM DE DERDE PIAATS DAMES

19.00-19.10 Nummer3 domes

FINATE DAMES

19.1G]9.20 Nummer l domes

OM DE DERDE PTAATS HEREN

19.2Gi9.35 Nummer2 poule A

- Dit éénmoolper joor...

- Block Boorn rovers
- Medium 2

- De monnen fon't heole wurk
-The medium ollebombo botfle...
-Medium 2

- Moeke de Bruin 2

- De monnen fon't heqle wuk
- Dit éénmoolper joor...

-ïhe medium ollebombo botfle...
- Medium2
- Dit éénmool per joor...
- De monnen fon't heole wurk
- Moeke de Bruin 2

- Block boorn rovers
-de Dwerslizers
- de Moekes
- de Nije gorde froulju
-de Dwerslizers
- de Alde gorde froulju
-de Moekes
-de Dwerslizers
- de Heilige domes
- de Alde gorde froulju
-de Dwerslizers
- Hoiel Aldeboorn
* Moeke de Bruin 3
-MDM
- Hotel Aldeboorn
- Moeke de Bruin I

- Moeke de Bruin 3
- Hotel Aldeboorn
-Medium'l
- Moeke dp Bruin I

- HotelAldeboorn

* Nummer 4 domes

- Nummer 2 domes

- Nummer2 poule B
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