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0ns e erste
Toen ik de uilslag van de wedstrijd tegenï,arga hoórdgr b_en ik wel even- ge s cbrokxen. Na"de nïnder

Ëoede presLatie -s 
"a+ 9e faatste weken, bad ik op eenherstel gehoqpt . Het is er uchteï nief van geto'nen-;n

de kansen op e€n kampioenschap dit jaar 1ijkàn na deze
zondag; we1 6ijzondrr klcin gewordcn. , at eén tcleurstcl_
J-ËrE voor velen. Voor de c_papetitie was de verwachting
bij iedcr hoog gespannen Het bestuur deed a1le rnoeite"
on- me c tè werken. gesloten werd dat de heer de Vries
bc'ha,]ve h€t vcrzorgen der training ook a1le wedstríjden
van het e crstc. bi j zou vlon€n . Dat- dit ve f e kost..n màtzj-ch mee zou bren6-Ín, weet een ieder I4n nu vr.raa ik mchet volgende af . Zijn de spelers van het eerste dit
waard ? Is de veronde rste 11ing juiBt dat srmmige spelers
zartcrdags avonds q> ccn dergelijke nanicr fuivc.i, aàt nct
z.ond:gs tljdens dc wedstrijd nce rkbaar is ? Jongóns rnl j rttje zaterdags wat cn zcrg dát jc zondag in lrnsin voltó-
nen fit dc wedstrijd 6egint . . . en áen natur:r1ijk ook*Jint ' uen supp,rrte r .

i e achten dit
ons bekend is
artikel van de

artik.-.lt j€ van e !:n
, zo belangrijk dat
redacti€ plaatsen

support€r, wicns naam
vrc bet nog voor het

Van d'-. re d acti c .
Het afgclopen wcekend Sracht ons,pagst cgkele goede resultaten ook een pear lelijke

!egenva11ers. Maar laten we roet he.t prettige 6egiin.n.
]a stertt" zondagmorgen I'o1 gcede mà.d tt[cn"Bïue_Bcijsl-4, dat v.rige week Akkrum 1A hrd verslagcÀ. Hoewel hcÈr-erst een. gelijkopgaande strijd wasr kwaáen de onzen ersïcecs betÈr In . -Ur. we rd g?Iqig , vol enthousiasme ge_
l_o-:!pgld? betst"cn uiteinclelÍjk ieóulteerae in-e.àn-+ _"ó
:y:"IiTïq-,.-,À,1.t wat aanrnoe digingen van he t publi-ckzLv e! nLsscnacn vo-Lge nale week we 1 vJe er e e n ovêrwinnl-ng1n. Maar doorgaan zo .



.Hct twecd€ herstefde zicb Imup van de cerste nederlaag
.n uoorr rnet I - l van Dr:acbten B Toch ka! Lret spe l nog

treter, maar wè zijn in j.e dcr. geval op de goede íreg.
iehalíe deqe twee- successen is er vue inig gocds^me€r te
íerfe 1:-e n. , Orls eerste leed t:en gevoel-ige 4 - 0 neder-
laag in ,.at'ga'en speelt tot nu toe we1 cen zeer be -
sch.ri dc n ro1.

18 trof in Tijnjc een zÈÈr st-erke- tegenstander en

$ing roerotcos tcá ónd" r. Toch zullen bier mct cen
Ë.0Ïj. mÈcr goede wilr betere rcsultaten mogsfiik moe-
tcn zijn.

Dan tcnslotte het dc'rdë. Hoc'llel dezc ploeg het te-
een Frisia r': in L""uvra.rCLn m)est aflu$, un, zulf"n du
Ëverv;inningc-n hier ongc'twi jfcld vclgen. -uien elftal met
cen zo'n góede sfecrr moct cenmaal tot succes kunnen
komen . le komendc zondag reist ons eerste naar Irn -
sum. Hoewe t het daar e en rnoe'iI1jke v'; e dstrijd za1 wor -
den, moct claar toch het pad der rve rwinnlng te rugigc -
vondc.n lnrnne n worden. - Dc ec-rste wealsl;rÍjd hcef t Ons
vie)- aangcfoond dat !-,r ii qua spel 6eter zijn- Jon€Êls
gccf je-vo11edi-g en zorg det de puntcn mee naar''huis
811n .

Hct twec'de Gn dcrdÈ moeten rcsp. naar Oeri,erp 2
en BcrguÍr 1. Het' tweëdc dat bhuis a1 tegcn -Oertcrp 2
verlooi, .zà1 nu kunnen aantoncn dat di.' nederlaag op
een misve.rsl,and berustte . Voor het derde lropen vre op
d. ...rstc Puntjus.

l-q en ig épelen allctvree tbuis. 1g 's morgens on
11 uur tegen eÉkrum en 1Á 's mi-ddags 2 uur tÈgc'n Irn
sun. Van de A-iuniorcn ve rvt3chtcn we au de twe'c cle o-
verwinningr wat er bcst i-n zit, als cr wÈcr net de -
zc.lfde geèstdrift vlordt gespe e1d. 1B zcI bet tte I zvuaar
krijgen, trraar !',ri€ vrce t, zit er we1 een pu nt in.

Verslag van de wedstrljd ,,arga I - O1de5oorn.1

Onzc vic,rde wedstrijd tege'n ".arga' SinB het alrle e r
niet zoals het moe'st, i'aren het in de vorige twcc wed-
strijden fouten van cle scheidsrechters .die ons punten

'kostenr nu was het ecn volkornen norn-ra1e nqdcrlaag .
Het ve i-cl was in cen zcer slechtc c:nditic,- h.t zat vo1
kuilen en 5uIte'n en op zulke vclden hebben w(r nog
nooit gccd kurrne n vcet5alIcn.
In het-ecrste gedeclte van de wedstrijd war!'n we oppÈr
nachtig en hing er stectls een doelpunt in de lucht,



maar het 61eek al spoedig dat .lze voorhoede rnoeilijftop schot kon komen.-, 3"Sà -g:.gg n.t-tó.i., rl.ru r ccns probe_rcn Gn de cerstc uTy=l Èad"diicct 
"uóàè" Bij dit doel_punt was bnze verdedigilg niet * 

"oioui'genoeg net inarii_p€n . onguveer viif àin;tc" 1a;;;,-ii;i froïii.. Ë;";ï"Ë;3;vaLlen c'n het was á - O,voor orga . L,e twcede heIft 6r_gon voor orls wc.,r, vcrtelend, *urli-rr.t í.1" ,o "L,n Di.rar Di_nut.q at- 4 _ o, aoor twec--Ëà"áï-árËir"ËÀscnoten. Farga gafons toen ecn lcsjc in.s9hi.tcn.. -no"í."=à"t.:.;o 
was tocn s.e_strcdcn cn hct urts.rd_L\:n.o*r.i.ig g..à;;- óiá;b;;"";;; Ë:;near niet tot cen t€ gr. npun_t U"""$fi-iugen een nu vol zelfvcrtrourvcn spelenri àrgà, tc èhni;"; ;;il" rve bete r, m,,.arhct spe 1 r.rr_rà vc"l texóit s;Ë;;à.;".; 'iloo 

" €niR tcmnouitg--vourd. Rovcndisn zijn'--i- ^Ëàïe"""íJi.rs 
di. de r-,ll1f: 

"t3lË.,il* 
-zich houdrn. " rÍ-'uÈ*ir"'uJí'*,."à"t"-iio"à, 

e,l,l,"

olde5oorn z - iru"nl.; À 
-

f'risia 6 - Olde bo orr , .

lI: dr-. -rcdcrl:gg u,o" du vorigc kucr eun gord hcr_stcl. Jircct na de Êfrrap. k_regen ,re 
'!in'.klein 

spe1ov..r_v;Ícht det g.clur.nde dc g.bc_l""i,rËe"trijá grch.rndhr.fd 51ecf.;;i"3iuo}Ji'l,j;f "*I ru"r, -"cïà'.'i"álït1,. 
uL.n v.,.r ,r. vi L.ï:ïà#;Í'.;i:i, ;"iiËïf i.* 

"3 
;,i":i:iJ;:r;"5:1,:;;::tucrl.€L-chtu tr r're'snFcIb11 ,ra, o.rz. 
--ic 

hËËrno* e c I _ 1-_-rr1 gau,'r kw3rn 63q!rï, ae"!ust-.- N;-à.-;tJi, mo*n. ,ïe 3t [c.:]vlus op 2 - 1 dool Jen K;;;.;;;::.";;;, rninutr.n hterm rikt" hij ur 1- 1ya. D," rugen ,r" ioS ccn kluinc sn, 1_brÈk.r in d"zc soortir,ve we dsi'i jd,.. 
-oïàir f"lai'g *en dr,goudu schcidsruc-ht-r Stremphur uit HccTCrlvcr:tt .
H.v. d. Heide -

1.. Huisman .

It

01dÈboorn Z^i:! ? tyoï1..r" voor Cor Alderts tn
ïiin3l,Ï.ï;"#i;t"338'Yassen tes"n iràt' áe,,era'""-Ë'iJi."o.
ren 

're heus d€ *ioa;,.jn-ïIfr Í _ 
9 It*, "u a"-rosb-"i;_".

_4 - i v;;*;"";"il"ï:+:"'il',ï"; r::",,,Ë;";': Ë.lurr"1 iËoí..it"
3:_s y"," a1les Bcproleerd- , ;;""-i.;;;Ër-oan die tw",-. kv*_rnen rvc nict. Fri.sia n.,akÍ.; à, tá.i'"às ,/ _ Z van. Ecnrettje sefhtterd. rqiï:! r,át"á.ïrt"Ëad hi-t wer :ndc.rs. gc*und ' o. ue cor de jongens ;;-i;e; derde fe licirur.nJou cn je vrouw noÉ- van. Ëarïe-- mi t'"au' Ëob oort. van ,iulliedochturtju Ánktje"- oóro-[Ëi"r"Ë;;u;..Ë' redactÍ* doéno:rar allen gr:og hun f..1icitaïiJa""nrj".



I odhi l065 - V.V. CLdiboorn Conbínatii -r' t)tve' ""' oud 1ed€n v'v' cldeboorn

Vocr een bonclerstal bczoekers ee b9qÏTJigd door fraai
zomerweer, vierd op wóensdagrnr'rgen 'ti3dens de feestda -
Í'i.iï'à."i'-"ótnalvredÀuriia eeSpeetd ó9. dt 'l H'dc Jons bu-
í..- +,.aêên "ot clÍtÁi tEstàanac uit rud spelers woon-

àlitiiË'r"i;u"-órà"toótn en ucn mc't J.'"iieuwl-ard cn Rer-
[;;;;:";-;;-é.vuia"oár"te e]'rtal v'1 v:Y' oldeboorn '

Dat dc beker iinslotte bii de oldeboorn Cornbi-

oati" teíËáni-r.,ïá* 1ag in cte tijn der verwachting:n ';;;Ë".;;-i;áu" aiu uii ái1 voetf,ar-fcstijn aanwezig is
;:;'J.";; 

*uài-il.i-'"'ï èchri;ver ''"ns -zijn' dat dezc ter-
vrachting aQn uen zr;a"n áráadj" hueft gc'hang"n' dc uit-
;i; à : f in h"t voàrd..l van de combinati" getuig''
iiËi";. i""" áo lezer die niet bii dc-wcdstri-Jd'aanwe-
;i;-i;';";;."t, eoui ix nit" nog eèns de opstelling van
ri c. Ï,i,i r1., uL-Cta1l-'n .
óia!iàË""'c"ttl-lóur Il.dc Roos' echtcr: lvi't\'leestcr Gn

ffli,tË."r*, Lrliáde.r: t.Íi". e fst ra, Rerke nbo sch en O.Schrie-
;;; :'ï;;i J.ir iu"ttí.ná, J "t eninga,H' de \ros' s' Huisma'n

"n i.. Schricmer .

óUl f,grgtv : doel J.dc.Vri-es' lichte r,: Jac' lagcnaar '.i]'gr""á"to' i\{idden : Ê'tr'uitc en 
'J 'K1e€f -

;;ï;:"ï";; I "r.post'á, .e'castul-c-in' H'r''d'Duim' ir'Goer-
rcs \'n J. t at zema ( l-nva.Lf sr ,' '
l)E ,;E SIRIJ, Lro eerste minuten waren ont e genze ggclijk
v ooí-Aê coinb. lii "puf-f..f 

d ve rande-rdc. echiier sPoe d-ig

à;;;";, ,àaát t"t "'*n ['1i;kopsaandc strijd urerd'. De

;;;"Ëi"ó"ïï-'.i-r - o"r'ooispièns.voor de jeugd die
ááàt E"itÏot de handen biJ ríIcaht dichtlcrijpen' rnm-ers-

Ë.1-aÀ.rp""t ontstoná áoà" o"t' mlslulte terugspec-16a1-
;; K;;;Ë-;p ,ii., aourÀá, uraa:rdoor.o'schriemer de ba1
;;r-;;; Ïrèt iásctrictcn had, tc'rwij1 rrrij aan.de arde-
ï.*r.r:li-- eàn drietal schoten'tegen paal en lat noteer-
den' Na de rust zagen du 6czoekcrs-een vcrbeten en

voor een doelpunt veëhtend i oud spelers I' clftal'
ii;;.;-g.;;.áï áocr, voore erst geen gcals,Hardc. schcten
ïí-tóitált.à"ícnden stc'cds wcci de doelman op hpa $1s*'

rr.tteèà sommlgc van de rroudies'r moecleloos noet hGbben

;;;;rk;.-iËt*ïit de vernoelábeid bii cnkelen van hc'n

fii**u I . en nari iS woo rdj e me e gilg sprek\ n
il J;;gà trnóg ,óaooendl de gelugènhcíd wecr cii-chtei
ri;"À.ï'rrài1i[aom van de oud-spelers tc korocn' Hct
reÀultaat kon ilan ook niet uitbliiven' rien schot van

f
í



van ,J..J(:ninga tÈ8en cle paal lulddc hct 2de d991pqn! val da

ae--ccmtinatle in] o,schiicner schoot vaí] dicht5i"j cle stand
naar ZIO . Kort daarop dachten we H.de Vos de score te zien
íu"*rot.r.r. doch ziin ïan dichtbij afgevourd schot ging' tot
onlichtinc van d" icgcnpartij ovur hct do.1. 'i ie gcdacht
hàd dat àit h*t einác van dè oud-Icdun bctckende, kwam ,. ch-
ter bedrogEn uit, let vol1e energie Gn overgavÈ werd de

;eugá in àe vc'rdedlging gedrukt. Àanval na aanval roldc op
Ëun'aocl af cn hct ào veiaiende tc genpunt kwam dah ook,
Een treÈbaf van de ver opgcrukte Eise wcrd kr:ndig cloor
J. ,,"atze ma in een doclpunt on6czet . 2-1 , Ondanks v!'r!-joc '
de- poginge n van b r-'ide pariiicn kv;an in dc ze'stand gc erl ve r-
endg ring fl.r e r .

Tcnslottc mecn ik uit naarn van a1lc oud spel crs
dank tc mogen brcngcn aan onze tegenstanders die ons in de
g;clcgenheid hebbt;n g'ste1d terrg tÉ' kunne n zicn op een

lretÏi5n: e n sportd-e i gtspt etdc w-'dstriid. ij r,tense n ht'n
vc e 1 sr.rcccs in Cc komendt, compe titie . Ev en'-'e ns zcggcn \'!e

da:rk aan oud collcga spclc.r H-. Piersma dlc in dcze wcd-
strijd cle sc he ids rè chtc rsfluit hante erde .

. Jongens tot volgend iaar ' Jan de Vric,s .

v'c ontvingen onde rstr:rnd schriivÈn vrn H' Pie rsrna rl3t 'i;e

nrtuurlijË gra3g .'ve n opncmcn ,

Zoefs U vluel; zi;n viii ín -JGi vrii onvcr''lacht naer Terhorne
.r""f,i"a. Dit hàd o... tó+; gcvolg drt dt vitrkzar'rmhe den vool
de voe t5e1c1u5 cn voor dc rt Zt';lirt- itte n rr n-ocste n vrordcn

;;";;;Ë; Há.'"vr"e al1cs ging bliikt ne'1 uit' h"t fe it ciat
uïiJ [.'.'"' ciubblad]nutmne r ác'ci kondr'n ver zrrrgcn' vrr'elin- de

.tuiniiri.tg v"èrd eangckondigd en \uaarin r'fschcid. van r11cn
lt."á g."oil.". lTu iË ef sche-icl ecn raar vjoord mt-- b c"in nog
t"n"OEtu 6ct cktnis, 1x;;.31 li k-unt e r v 3n olr'tan' !1t- htt vogr
ons Eutn .cht 'rfschuid v"wr d' voe tbefz'rk'n in Ulduboorn rs'
-;j Ï;t;"-;óg.'olop mec t-.n zulfen dit ten a1len tijdt doen'
dáár zi;n dc*bandcà i'c sterk voor, "ij leten daá::on het
ài"órrói.á n"*.á in de Zwart-,, it tin níi3r achtcrt'r. gt ' r-n ho-
nun zo rr.l cn d1ln ucns iuts v ln ons te latcn kror"n ' ( n:'
t"ítfi;L ncemt dt- nicuwe re cJactie hct op ) Verder \ffcnicn
vle jrrlÍie a1len vee1 succes en een prettig en sporticf
sc.izoen toe .. Fam. Iï. piersma

Terhornc.
o. s. IIo cht he t tr van korcen, dan hld 1k g;raag ecn uitno-
'ai girrg voo r hc t kamPi oe nsf c e st 

H .



Oldeboorn IÀ - Blue Boijs 1À

Zonclag hcbben we cle wedstrijcl tegen glue goijs gespecld
en we begolnen met frisse moed, nadat we al twee wed -strij(len verloren haddr.n . ,,€ ging€n direct in het of-
felsief en kregtn goede kansen, m3ar deze werden niet 6e-nut. Na een kwartier spelen kreeg Pj-e t Hoekstra een
mooie baf tocgespeeld en deze schoot raak. Direct daar-
na gaf rcchtsbinnen Teake Kramer een schitterende ba1af en deze werd door ondqrgetekende benut 2 - o. nit
was tevens oe ruststand, Ne dc rust waren we aanzien
lijk Seter . le linker vleugel stond voortdurend vrij

o door
schoot.
toen Fiet
b€nutte.

Tijnja1B -Olde5oom13.
Ni de dÍt<k,: ncdcrlaag van vorige wc ek tegen

Gorredijk 18, iv:s het nu vlcer rnis net onzc Jongens.
Tcgcn Tij:jc fB, ucn pioeg Scstn.rndc uit 6ijnr-stukvoor stuk grotcrc jonguns, ',vcrd met 14 - o ve rl-oren.
Nu is een nc"de rlaag, hoe dik ook uitguvallcn, nooiterg, a1s nc. n zijn best maar doet. Maar helaas, ditlaatste was er dibraanf nict 6ij. En e1s dit ge6curtin het l'ratst van de .strijd, is -het nog c4i6zinÀ 6c-gri jpelij 1.. illa3r somnige jonge ns naaktén e r . bi j de
stand 1 - 0 al- een pretje vcn en dat is niet goed tepraten. Temecr omdat enige oudere spelers, incfuis deaanvoerdcr, hicrin het slechtc voor6ecld geven .
Ecn jongen v1Ír cGtf j:rr of ti.'n t),?cirdv ái;n gvvotr-
lens na afloo-p treffend, toen hij-te vroeg Í SËanjc.jo je net ? tt, Een sch:rtmt€ niet-voor de áederlaa{
naar \roor de door sernmigc È^pe lers getoonde nentalí_teit. Tot.slot nog dit.Átlè 1of vóor de jeugdige
spclers clie tot hu"t e i-ndc bleven vechl;en .

Dit werd a1 gau l'r duidelijk want het werd r':
irie5e Vcenstra, alle de brl hard in de touv.ren
VLak voor het einde wcrd h€t zèIfs nog 4 - o
Hoekstra, 'in vrije positlc stond en deze kans

Sr r' atzema .

BETÁLENDE ÁBONNEE.S
;.i11- e n de betalende sbonnees

clie dit nog niet he66en gedaen, hun F !.:= voor
cU.t nieuwe seizo€n, zo spoedig nogelijk ove rma-
ken op girono. B5B79O van atL. BoerènLeéabank te
Oldeboorn . Ook kan net cjén der red:ctie. leden
worden 3fgerekend . Bij voorbar,t d ank

ï

{

D.



J-v r '-' :- Ove r dc start v:n de toi;c kunn<.n rve ditjaar zcker tcvrcden zijn,. Dc .laetstc wekcn zrjn cr str-.ds
mÈ€r dsn 100 forrurli€rcrn en met dc qj-cuvre tot 'r clrie irr
één " die -e €ns .in de: ve ert.icn dagen draalt €rbij, zitten
we zelfs on .an n3bij dc J50, Lltcn we metelk:ar .zorgendat r,,re dit. peil bchouden en zelfs vcrhogen.

Toto no. 1 BB formulieren 264 kofomnennzlloral6"
,,39I'IZ9Zr,
n4).44't4tO
|5102"128"
rt6l51 n442n

Opstr:llingcn \r oor a.s. Zcndag I Octobcr
Irnsun l - Oid€boorn 1. A"nvang 2 uur

vt rt rtk -l 
. jO p ul ^Lut o

: H. dL' Roos
H.Ákkcrlrnn ,. Huism:rn

l\ti. K1e cfstr:l A. Jcninga Sj. Iluisman
S.Kn01- .. .S chric mc r-O. S chricner-,J.Ka1 s1,e ek-,1 .Jr.ning:l

re gcrvr: L. Vi ss..r .

0erlcrp 2 - Ofdabcorn 2 Vcrtrck 1o.oo u;r
K. G oïtc r

S. 3.ge n..ar L. Visscr
J.BethIe.h..n. ,,1, irie e stcr F.. D:rra

J. Vtld- J.rrrme r- l. 3€!"cnir1r-H.v.d.Ile ide -R. t{no1

B.rgum J - Ofdc'bocrn J eanv 3rtg 11 uur
vcrtrck IO uur uit lollhof

J. egcna:rr
' C. Alderts J. Ve ltraen' S. Visser 11. de Jong À. l{ijholt

l. \'. LË e u\iJÈn-K-,, i- crs ma-J.Nie uvr land -J ., et zcmt, E. Ádenr,,.
reserve's K.Kramer

E . Ilu it c r,',e

Oldeboorn 1 .q Irnsum 1 A. 2 uur
Il.R. Nieu'r1rnd

. Rodenburg J.v. d.Bij
S. Veneroa .. . r,uitc i . Veenstr a

,,.de Vries-T.Kr:ulcr- S. atzema- ?.Hockstv.l- ts.Pocp je s
Re se r:ve ,,*. de Roos



Oldeboorn 1g - Àkkrum 13
M..t.v.d.Velde

P. de Vries - I.PoePjes
F.v. d.Nteulcn- J.cle Jong- i{.Iagenaar

Joh. Brouvre r-H. J.ltrieuwl and-D. Akkerrnan- J.il.Nicuviland
S.Jager

rcs€rve K.Poep je s

_ IuQuI vrordt verzoch_t_o-m _10. 1Q gu1 in-dg boI ge-21j3._
De wedstrijden tegen de i,rl-den te Murut tvr oude en Robur
ta Oldeboorn, bL'hoevcn ecn nader bctoog. Het is voor
onzc spclers in Seide gevallen een grote teleurstel -
ling, àat op zo'n m'rnier de punt en ve'tloten g'len,
docÈ jongens een grooi; tl ilsb punt is, dat jullie dit
verlies in' zekere zin sportief hebben lanvaard. In 6ei-
de ontmoe tingen j-s er met de begenstancler geen woc,rd
gevellen . Dat in Seide pvallen de scheidsrechter ons
parl,en beeft gespeeld, is wcl- heel crg jammcr' doch
Jongens, hoevèel wcdstrijden hebben iue in dt- loop der
jaren gespc e1d ondcr een piina leiding. De scheids -
rcchÈer <)j.e geen fouten naakt moet nog geboren worden.
r. ij geven daaron .'rlf en clc; raad vour de toekonstigr:
vredstrljden, voorocrdeel de arSiter niet bij -roorbaat.
31Íjf hcer in het verkcer, maar vooral op het voet6al
vt 1d. .

Hr.t bestuur van Uvt club h.eft de bond met eeD. en
andc'r in kennis gcstcld cn jé kunt.er cp vertrouwen
dst hi,;r een ondet zoek zal v,rotdtn ingesteld, cloch lan-
gezien de protesten zijn ifgeschaft, noeten wc direct
niet op resultaten rckenen, of de feiten moeten er zo
dik opleggen, drt h€t bonalsbcstuur n:ratregel-e n n€emt.
e zullen juIlie hiermecle op de hoogte houden en wen-

sen je nog prettige wedstrijden in deze compctitie.
de Sc cret ar i s.

Het bc?9rs94-Yeq-91! -Er3s!i9
ltle t ingang van vorige week heeft Geert

Knol zija rout-e rveer ov€rgenonen van Harm .,agËnaar.
Harrn clie alit tijdens cle ziektc van Geert tijdelijk
ovexgcnomen hacl, wil1en we hier5ij nogmaals bed3nken
voor zijn getoonde be reidwill igheid,

- Redacti c
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