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ovERz rcF!ï
uat. de senioren betreftuzs het dit seizaen ueer hel l;,alste
voetb.:lueekend en zou eigenlijk de brlans kunnen Lrorrjen ,

opgen:,rkt. [Jit keln LJ:it betrefl tilde'ooorn 1 en 2 ueL rTt?:,:F
\-,oor cje o,,reriqe elfi:'11en blijft het qeLJoon een verrnoecen.
f,m C:.n ie beqinnen nij her -Zil. lat speelrje I niei zijn
Iaatst,e uedstrijcl en heeFl, alhoe'"re1 de urerJstrÍjÍ on z-írh
nu niet dencJerend uas te noeinen, het seizoen afgesloten
met een keuri_ce ?.-í) o,,lerurirninq thuis tegen,rkkrum,
iias rie eerste helft vii'r de komoetit.ie niet zo heel best
na de uinlerstop Lrerden er nog aL uat puntjes geFíkt,
7sr-.|+t ue qerust kunnen stel1en. 7_e hebben lekker msÊqe-
dre aid, en. zijn dan ook een gcede nidcjennoter eÊLrorden.
Cn met een geheel nieuu elflal het veld in te komen valt
eerste cok niet mee, rTiaar nu ze uat op elka. r inEesr:eelcj
ri.aktenr.bleven de result;:t,en dan ook niet uLL.
0ldeboorn 3, kan terugzien op sen komi:eti'lie inet u:issej.-
ende resultaten €n ze zijn dan ook zotn beefje in de nid-
denmoot \/an de rencli jst qeeindiqd. 7aq je soins bi j hen



ÊËn niËt !Ëli!,,;i: is n\,ic::r-linning, il e Lr eÊk cjaarop uleEr leqcr'-
u::llende resuit,aten en dat is u-t het leuk hcud.
l,ret aL misschien ook trel ilank zíi leir:ier 1'ys;na ÊËn

lrouue n1oeg, Lrr.t niet betekend d.t, ?-e rneest:il rs rncrQens
trrDÊ! eltijd oir tijC aenueziq '|qr:iren. ilok zij hebben de
kornpetitie net een o,reruinning afqesloLen thuis teqen
L'llclencllpade u;erd het een knapce 3-1 orreruinning,
ile+- j-s in het 3de qeuoon vae!baJlen vLrir je plezier sn
d.t hebben ze zeker er CIok 1,:-n bel_eeflC. iicuen z-c.
llrJe:corn 4, ook een plceg die het 1i.3or zt n glezier daeL
en dz+" is *sons uel een noeilijk, dil d:n gezír'n de re-
sultalen, L/:r?^k mnesten ze een sons ÍJikke nederlaaq Íncas-
s€ren, 7-e zuli-en d;n ock nÍet za hooq zijn qeËirliqd, ik
scl'r::t bij rJe onriersle dlie. í';;,i ::r u'. t geefl het ook die
n1,:-t,sen moeten bezet zijn. 1/olgend seiznen mear ueer
nrobcr:Ën.
!-01r-ie:oorn 1-. is mei noq /+ pJ-r:eqen op ie irr:venste p1e,,';t
qeËínricd, I rnet rl toch noq een kniFpe nrestitie gezien
Ce resullaten bij de ::'in\/:,n0 Lran .1e kornpetitie. :1s d,,n
in de vijfda LredstrijC het eerste oun+-je genak'u r,.rord is
het +,och norrnaal zo dal je het verder kunt verleten.
i'l ;,ar i n íii t nevi'1 is niks minder LJ?rr. Jam-,ner ri ,t ze het
cJe l.:-,tsie uedstrir;r;sr hebben lrten zLLLen, het ha,c niet
ncdj-e ieLreestrnr':r he', is en blijf't altijC uoelbaL, [-;e
zenuLren hebben hierbi.j zeker een rc1 gesneel,d miêr onda.,nks
dat, hei doelgemiCdelde besliste deze keer en dal betekend
d-t [;Ideboorn ? door een beter doelqenriddelde als laamFioen
uercj : arl.je',,Jezen en hel \JolEend j,:ar Lieer meq Êrroberen in
de afldeling uarr ze voric jaar uit zijn gedegr..deerd.
Cefelicíleerri en r.,ee1 succes toeoeuenst.
Tnt slot :--,lcleElg.L1, Cok ryerleden jaar qedeÊrrdeerd en
dzn ook cjË-1GÏ;%'m'F'etitie titelt< náiclaa{. I; de a11es
h,eslissende uiedstrijd t,huis te-1en Langureer vielen dÍe
kansen leiLerlijk in duiEen daor een 3-2 necjerlrraq. l'i,€l
noq "l r,redsirijci ie spelen moest er:rl een u;onrJer gebeuren
om a1sno,.t kaÍnDioen f;e uorden, iJon Uldeboorn zt n laatsle
lhuisuedstri j ri met. 'D-j uaarin de eerste heI Ft Uldehor:rn
een 3-il víJorspronË naín met alle 3 juueeltjes van Csel-
Dunien, i'l: de thee eÉn nrinCer goede parti j voeln,'1 en
het gezegder hel qinq.:ls een nacht,k:,rn,rs uil, uÊs hier
ze'<er op zrn D1;rets. iiesl nog te vermelden, ean á-l overL
uinninq in de f:;,:lsls uedstrijd thlis teqen de'i.resthoek,
i,ccnt, c;n rje karni:ioensvlag niet in top om a1s 7-tie te
eínCigen is zeker een eer\rcll resultai,t en zeker een feli-
sliat.ie ue rd. iu1lie herben juIlie aenhanq veel leuke
i;ecJstrLjr"ien 'lazcrcr.'l en Lie hoFren en rekenen Êr o k oo dat
vc1:enr"j seizoen frei verlrren QÊgÊns terrein Lieer za7.
rJr l.l Ên t eru!il eh a,:1rl .
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E1ftgl enrenoHs

Hj:rkernasse iiavs_- ,lldebo?jl Zi,! (:-f),

'.'inn ktralt r:oor tuaalf vertrokken uÊ'anuit het cloelhcf
rÍch',.ing Harkema. ( z-ander v. Ji jk, cJie harj het te r:Jruk netlennis), i';a snel onrkleden ninIeÁ r^,e met ,ol1e mDnà-J"qrasín3t op' R. lirm h;d cns gezeËd de L deze nloeg 0ns vri 

*,iliet soelan ual resulteerde n- nngeveer 3 minutËn, in eËnrnooi doelnunt van il. l,'inkr k,:ppenà j-l-1. iJcrk de iioys kregenkansen maar uerden keurig door Kalsbeek qestont, zn romnel_de de eerste helft neat uat donr.
in de t,ueede helft uras het de tegennarLïj die het rian rns6vÊr fl.8, r,,-,;t al !auu resulteerdó in 1-1: In net zor:lsanders zakLen uij a1s eefi gudoing in rnekarr, ui,t a] ileuurie st=ni nnet een loeiencr schct ÍJ; stand oo z-1 lraini,i,,eer een ianual over rechts 3-1 , toen 7:reÊn lJij het nielrneer zitten.
i;tpar F. f=oêkstra z-re het rncJers, en slcorcie ons urt F"lr:EraÊn u.i nt. aI cauLJ sen doel.punl onler_rercle rJoor goec dr_rnrzet,,
l*" \'an vpma, die rJs baL bij de tueede paal Ér-,,chl i;er:rcje voe-+-en \ian L.rikkerman, cjie rneienc h"rr-f in scirr351 :,-2,Toen Tze.ti Lre net r,.rel ureer zíLLen, LuBe á rri" 

"inure.,rriror het einde r,:erd ypm'. in het strafschrpgebieri rnceruit.
-cehaal.ri.Ëen:lty..rie Lrerd qoeci henut. dlor Íeeninq, t:3,
!l_:t bIeeF de st'nd, een óoecJ resuli*pr,L dachten=uiji",
nl-et j.
l\nq êËn uedstri j,J voor de boÉct en ue1 tegen . kkrurr thuisfenstaanda dinsdrq B,qei

r



lldeboorn - ilkkrun.

in dez-e 1a.,t.ste uledstri jcl van rJe kompetítÍe moesten ue
aantreden tegcn onze'rburent', die duidelijk met angst En
ber-ren n,rar !ldeboorn LJeren gekcnen.
I rt "ingstrr een slechte taadge\/er is, dat bleek r,lel cluide-
fijk in deze uedst,rijd, uant 'kkrum is niet aan normaal
!tvoetbaIlen" toeqekomen.
ir ueld meer aD de speler-qrensrechter en leider gelet
d'n oD de bal en illdeboorn m:iakte daar clankb::ar ge-
bruik rvan i
I6n qekopt doelpunl ven Henk Uink voor de rust en een
mooie goel vsn Rirnnrert Iyzenga n,] de pauze Lraren qenoeg
om ikkrurn met leqe h.:.nden niar huis te sturen,
lcrrrr deze overuinninc uerc een totaal t/i:n Zl.j punten be-
reikLtvat goed is voor een plaats in cje middenmoot. 0p
zich een Eoed resul+.aat.;lest mij nog, iedereen een fijne
vakant,ie te Lrensen en voor het volgend seizoen een goede
sta rt.

Flaiko \/an Di jk.
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Ëlftc#
illr-lebS'cIn *r : illFehro,"lipe,É-e 3,
lok riet 3de elf 1., 1 van ,.ilce.blorn Lii s :.f i,rÊei toe :r .n zi jn
l:,a.lsi.e i,'e:lstri jr-i en u,el,te!en hekkesluil.,nr iilreholli;cln,
ij; c:ze 3- l $ueluinnina ven vlrite i;eek nnoi:ten ui j ook
nu ueer L1D ean rilelpunlenfleslijn en d.-n het, lieFsl ni.ltuur-
1i jk in rle rc.1 uan rl e teqens"':nri er.
fr:en,'1s r,,criqe ireek uercj o.rk riitmrcl Dns doel r'etiieCiqcl
dnor F: ;ns i'ccp-jes, ::eedg enze derde keeper r-i if. seizoen.
i,:.5j:,t. eind vorí; iaar, l':elro Ljnolstra \/oor lanqe t.ijC
r.ietrl ,-"rilqi:sch kelrir rsakte r-,orige ueek bij l-iet insnelen
ilnk l(ees i.. llsieek r;ebr;sseer:,j sn r,rel aaF zijn Êinl<.
'-ncj;nks C: i. irij oD rneCisch aririise Ce gehele ueel< zi;n
qekneus.JE nink lraC net geh,:ucjeir {c,:1<ts ;rachi.s) r,.rrÍ '.i,,.
nci:, n-iet. in *cl 'f finr ï.e kesren. iar,rioelr-rerr-i ecl icer is eÊr
ztL,, re t-eak, zelf s iret zoll r-'nede ecnterhaerje,
,'t-r ecl-rt z\je?r h;rJ de cht,erhaede het znndac niet, ue
h r.ilien eer vri.'1 qrc,ft- ol,Brr,iicht, op cnze Leqenst nder en
!.r :.ren fi ;n ook :reesi: 1 in cle a;-'n!,eI. ïoch duuroe hel; ',rri;lanc !ií.lorr.1 :t r-; Íj t;t scnren uislen te komen, Ierst kuam
!(ees v,r1l .l'gl;i s '1-l-een \/o{ll: ci e keer:er te st=anr ns,tr tikte
rj 'rl;i j n-.st en , eint Fof stra z?q dezelflcie kt nsr.i jke
ncsitie zi;n lrl<tis;h lopje begen hal nekuerk:.cnf,er hei
a'cei belanden. l:..s s€n ku:r j:ier \i3or riJsl uercl hc: 1-l
door eBn . fslaniisschci \JFn piere:r de r,eert Ea bfij c:t íe
lier;ee u-.s. ËSn der su:tpr-lr1,ers, Eel zekere ilriei;e, hiri
hen en..lienk iiurlena een lrcrie relooFr:i ucor elk doelptlni
rJ:,t. ze zouden ;r.:ken. ). i.' dezs ;:rurrie i;ier baLro f za! lie-
nalrJ \.'err''zÉnt p,.ien,nin a1s d:,L ze nu ond nks i-lun verrieCi-
;enCE rt,, k , onk nei elke .:-n\,.i:1 r.'an :, lri elnorn ile ehnllen,
het schuin ot de liní,ren. jlk liees i'(i:lsbeek ,;leed ueer ztii
ur,;rrrle bli.jken, nu hi j niet on keeo kcn sti:i n u,ts hii
ueer onze rechtsbuiten ei") hi j scooriJ e beneers; 2.-a,
l.ie d. ch'l:en dlt nnze lece nst nder nu r,lel coor rie knieên
zou cian, Íne?r de eniqe cjie dai:r zt n knieËn Ëin! u:r-crriouler 

rJ e ïries, zcd,-t hij uervi:..n!ên nÍJesl unrderi ccot
Joiii:n lokke,r;. T,:t de rust uerd et n j-et :-ieer qe sc:ord.
l-icerp lheer QêÊf mi j er m:3r t'uree,
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ire rusL LrerJerom een ,i:,nv?flend Clcieboorn, l(ees v.a,!ielcje
ku::mten tueede mele:1leen voor de keeper, rn:ier schoot nu
o ver Ên een schot van Pieter l-loekstrl r;errj door de keeper
uit Ce hoekr ge'uikt. Het lukte voor::lsnog niet te scoten,
i'let uerd zelfs 2-1 do,:r een terugspeelb;:1 van lienk iiuite-
m.., die nu Dn Ceze mi,nier zi jn premie probeercie te verclie-
'tetta

. Gulykkig LrBrcl v1 :,k hierna onze voorsprong ueer \/ergroot
door '',ieter i'i cekstr,:r
lia een r-/oorzet. v::n Kees Katsbeek uist hij rie b:1 beheerst
over een iets te ver uit, zijn doel sti'ande keener heen tetikken. i-jiermede uiss de uedstrijd beslist r,r nt er ues nog
mí'ar een kul,rrtier te snelen en de kondit,ie beqon de 'reesienook F'rten te spelen. Piet,er de lteer die haalde het einde
\/;:n de ueristrijd niet eens. i'.iet bekoemen ven heb fleit d-t
zijn neus een bloecneus uas geLrorden docr een ellebooa ofl
d',n r;iel hij acchterover met kramp in zijn kuiten. Eiien
schulrJ en een dikke bult. Er u,rerd verder ook niet ge-
scoord en de r,redstrijC kabbelde rustig near het eind-
siEnaal,
lja de uedstrijd heeflt rfe feestcommissie van het 3de(be-
stqande uit aIle silelers + leider.Tygma)nog lange tijd
\/erg,rlerd o\/er een te organiseren Eezellige avond teraFsluiting van het uoetbalseÍzoen. Als vertegenuroorcliq-
ster \ran.onze vrriuuen en/cf vriendinnen uras i,anueziq
Ja:ntsje van i,erkun. i.jit is, ueet ik uit ervering, een
taak die h-rar qced liqt en die ze ook altijrl graag uit-
oeiend. Het Ieek ons alJen leuk om binnenkort een:rrond
te o,.,an boulen, ue hebben qelijk gebeld en vier binen qe-
reserveertJ. ilus soelers v?n het derr1erTySmar u?n rjer Laan
( rtie elke keer ueer bereici is te llui["Á) en een iec'er
zijn eventuele urouu en/of vriendin:

ilrijrJagar;ond 1 juni ?.S,
-ioulen Ín iirachten.riertrek uit iloelhof om 19.15 uur.
(r'o11e Íto rtemonnaie meenemen) .

ik r,.reel niet of iedereen oek nog persíJlnlijk gevraacd
ur:rdt t z-aniet dan geldt bovenstaande als de cf f icië1e
uitnodiqing,

--8*-
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Rest mij ncq a1le spelers te bedanken voor hun inzet in
en nt cle r,rerlslrijrJ dÍJ: seizoen en leiCer Tysma vocr zijn
t:ct,r,ro11e bqgeleidinq.!,.je hopen alle i'letro Voolstra vol-
q:nd seizoen ock LJeer aan de statt te zLenr BD'rriouter
de Vries rieeJ- qeluk toegeLrenst als .'ie (Zl juni??) in het
huuelijk treed. Da:n hoop ik datr'èÈ alle spelers met mij,
d.ít elftal r;olgend jaar in grotendeels dezelfde s;,nenstei-
ling zaL kunnen r;oortbestaan. I,iant a,1{:ijrJ 1ol, en en}mers

\r01.

Fieter de lieer.

3#;Nff#lii:

,Atmt /Arr>
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AI.'*ioren
,- .lulorenl

'iinsd,.:q I m.g! noesten LJe aantreden tegen het sterke
tlakkevpen. iJe uorige uedstri jd h"dden ue maar net 15-0
verloren, iiu h.dden ue dezelflde keeper a1s de voriqe keer
cjeze keeper heeFt nu uat keenertraining qehad en ue
hc-'olen oD een beler resulta;t. l"iet resultaat ues te zÍen
in rJe eerste helfl st,onden LJe nog m3::! met 4-l .chter.
f,e 3a,kke,./eensLers cndersch ."uten ons toch ue1, dit bleek
ue1 uit hun opmerkingen als: lje zijn nu al 5 minuten
bezie en ue hebben noq geen doelpunten, om deze reden
uerd er ook flink uret nieetrar:t en ger,'Ioekt, rnet als qe-

ï:'l"o;:,:: ::ï"!i.;::'::i'ïlo"ï1"Í;' konsen r,,innen m,er
rle rest d-cht er rnci ers o\ier. U..n rl e tr,.r eede helft';alt '
niet ueel Le vertellen, de gtr:l riloqen ons om de oren net
..1s qeuolq d"t z'e nae 11 keer scoorden en da.rmee hr'dden
ze hun recofd Eeëvenaard.
:1,'!erd,e,-*L. l.moesten Lre tegen ons buurdnroje voetsil-L[í',i.
In de eers{,e helit vloqen ons in tJe eerste 1t} min. 4
goals om de oren, totdlt ÉÊn \/r:n de tegenstanders hr nrJs
rnr,: sklg rius een stri f schop.
,.je besloten dat Sape hem zau neÍnen.
Je e1f-meter-stio LJas net een zuembad, de ba1 mocht niet
neast de kuil gedeponeerd *,ro rden, Sape uerd d,, arorn kuaaC
schooL Ce baf lrqelocs in cle hanCen van de 2 rneter 1il:.
lange keeDer rfla:,r tr deze moest o'v:ergencrnen uorden.
i-leze keer zou ik en nemen legde cje ba1 mooi achter cie
Coelli jn.
ïn ds nauze stoncjen ule met 5-i achler.
i,ra de tiee probeerden ue de;rchterst nc in te hnlen.
i:i,:ar noÊ ue ons test ook rjeden de teqenstender scocrcJe qe-
nakl<eli jker rJan flns tatdi-l L ze met 8-1 voor slonden.
ie Lz isle ininr..;i;l !ing in.

__1fl_-



iikkrum ging in de aanval, er onLstond grot,e paniekr zodatHgnk f"r in dg'handen.vingr strafschop dus.(Henk já bentniet in uracht,en hoor). Deze str;:f scrrop ,errj gemiát en cle
einclst,,na' uas 8-1.

ir
ttt.
of

en

Cok dit voetbalseizoen z
sultaien zijn'ïbrr slech
beh"ald, Ue hebben qelo
honderd doelpunten têgen
door : .-' iiobbie 1.

Douurkê 1 .
Gerke 1.
Jtn 8.

De anderen zijn gescoord

er ueer oFJ voor ons en de rB-
i,ie hebben een lartste ola::ts

ik 4 punten qehialcl. irleer;,ls
elf v66r. Deze zijn EescoorrJ

door de tegenstarn66rs(narharqranje)

Ik r,ril graag anze reiders uirlem(Eollie) 
"r' sieger, eJíetoch steeds u,eer helema;.1 uit Leeut^,erden kuam om ons

naar de pliats Lran bestemminq te brengen, bedanken.
6edinkt, jongensjjJ _
f,hauffeurs ook allemaal h.rrtelijk dank voor het vÊrvoer.

Jan cJe gri-',,rf.

p.5, Uie heeFt er zaLerdag 1 Ll meí ene voetbalkous
r-/an mi j meegnomen.
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lnt'erci rg 1?- rnei, nou mcest het gebeuren, onze ri,:atsteuedst'rijrl \/an de komnetitie, teicler piet T. had a1 ueeruat, nieuus bed rcht,, onze keeOer Thornas ,,f. in de "pit"Ên spits i(ees .i. in de goal.
i'ru ile uedstrijcl.
n?t beqon r1 qoed cf (slechl), omdat Jan \/. e1 in de eeretnqrinuut een goede k',ns kreeg, Ínaar hij 2,,,t) zíjn schot cícorde keener qestopt ur'rden. frá 5 min. i"s riet Ëi,-,J"iijr. riak.ilet uas sv[rrand ,:. die ce keepe-J; ;".r.eerr-ie hoek In joeq.( t -.l). Jearna riep het helenraal niet, r/ee1 te veel foutenzoL!el in ce voor- els Ín de achterhoede,,..,laar nu 

",_..,q""*",?2 ninuten mocht Thomas l. -:lias onze keeper rjan toóir zÍ;neerste dcel.nu;rt :col en. (Z_n) d,,t rteuràrie hem ,o áp c.t
lij log -Êen 3 minuten laterI-il ,,unlufiàn0", dat bleefl hett.c t de ru s.{:.

,R':!(eigenli-'il, .npl r-ij' een kreine teqenvarrer, omcJr,t uehadden ged .ctr r dzt ue rjá uecjstri jr-J niÀJt"ns met 1?-,J zaiJ-den i,rinnen en r:iat uerd nu uer riq moeiiij[).-- '--u

?: .irJe helflt, het is r Êr maar caFr, uercl er maar 1Íef_.t1,1 i<eer Eescoord. rjet u;er,-J 1{-tj door e€n hele Erote hrlu_r:ier \,'an de keeler r_iie drcht n'ef hij de baI r,.reL met ê6nhand Í?n r'nqen, het doelpunt urercJ trourr"ns docr Kees i?.qem.,:kt, die qeuisslect hi cJ met ilinse ;"n rle L,r r die nuin de GnFl stonrl' ilirecL dparnÊ uaa het Lr eer r :k cJocr'rL^--- - /- '-\ .{i.. .t^ L-1r'',rllr{j5 :r i _-i,; t ul-e L;e D;l dCOr rje keegref zi3n benenscnnol( nítu jl, ''keener").
i'," cnca\ieer 1] .nínutenspelen nikte een speler vÊt.1 l-::niE_7'\raalr iJe b"1 in he t st.r rf scircn;ebiec in iJe hancien- d,,o 

-
rjp;1..]fy. , 'u\)...
l'(ecs. r'ií)u niatn syi:rand uilu niet, ïnonas uou nÍet, r,i_;snrest .ielia T- bem ï;i ,1- nËinenr. endat er; qned r:j*erj{n-l],i'')r'v7n;' rrr.s r,e i:eurt- ueer rn Íhomae l, áiá- i-.1 

'-"-r-l
1"rcilI z .ln rekening n;:.ry1 ,ir.:.;1 t:p LjêrÊn ni-_t! lan; niei uit_-iÊsirenJd, iiees l, be6nn hat clok leuk te-,.,Ínoen Ên n.,:,i_n

--1;t--



')-l) en 1:l-.1 'rcDr zi3n rekenín;, 'r,'oor irer, eerst dit, sei-
zí)en d';L ue de du5bele ci j r-ers h: alden. "ran U. cjacht :
ho j J j j r ik ben Êr cck no? en maskle 11-l , le zo,;eef ste
bl-under v;in de keeper. Vlak \roor het einCe noest Jelle T 

"Ër obk noql 5 r.lrinuten uit (uaaront ueet ik niet.), inË:,: r ri..l
hinderr.ie niet, uant in die tijd sccorrJe"lhomas,i. de
1a:tste cnvervelsle hatLrick uan de knmreiit.ie, die rJe
eindst,'nd Cus cp 1|t-3 br:.:cht. Kortcn een g.lede Ef siui-
tinq \ran de knmpetit.ie, uaarín ue net qeen k..mpiaen
zi-Jn geuorCen.
( lr::. i.,[-,:f,:-[ï i.iïiT ?6 nrei ïrr-StrlsI iirJ Tin"]I.;FiL. 5 litL-

il:;\, i,f L ïi '.Li,'Li'. " ).
(.:it ,-,ersla! u.:s keurig neljes getyot inqeleverd nri.;_rr
uïs Le breed, 1.ren cjear d-t-t het DV€rqei-y1-rl is. De

breecle noet i'; cÍn zi jn, .ried. ).

- l- t- l- i- l- l- t - : - il -',:l-t- I - 0- i'r -c - il - il - i_'l- it - t- il- t- ít -

7,-+.er;t',9 5 mei mr:e-s1:en Lje teqen D.l,.p. \/oetballenrin de eorste helft n; kten ue een r:ioelpunt. [ê;.rr vrcrons.
fen r:aosje later maakten ura r,reer
1;n0r on=' 

ii u i r-.

Ëen rjoelpunt. ïLi ee nu1

kln het niet iïseï i,;innen upnl in de Lueede hel.fiue et nl,j víjf :1ael-Furrf,en bij. 7-;) vfor Dilse

IirËc'

--13--
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).:r-*1"9i:qgtuk<en gijn_cjijuen_1iqE"! in_de rnx.

cri; ze sueáter met rno diuíLl Én blauuB straoen maat !,.Irijs jotqinq jack.
i:J1 -.ur,: j'rqqingjack rnet blau*-,/uitle strenen(rnelk adirj:,s).
T r a i n i n g s j a c k e n :

i1'uu met licht b1ê:uLre strensn níl de ,-nouu.i'i:=a +u 11:J.LÍcht, blauu met d.blauu.re strepen oD de flrouLi.i,:aat 6,lcnkerblaur,: i{aat 6.
2x, iïooC met zuart i'reat 6.

Êor:d met ulit.
Zu.rart maat 7.

ïrainingsbroek zuart rnet groene streDÊn, ',Leat. 6,ïraininqsbroek r:onkerblau*u i,.,aal 175,
Zuar'l br:ekje : didas i';aaL 5.
1 i,lit. T-shirt.
1 Tuart ï-shirt.
iianddr:ekenrondergoed, sokken en een trui (hlruu met dcncer_r':Od j.
Ze kunnen r;orden opEenr,:-'1d bij:

tsetlie \r.d.Lian.
Suettebuorren 21,

-n-C-0-C-0. O-0-fl-J-il-0-0-il-U-it-0-il-il-:r-il-it-it-il-n_it_t_it-0_

gij thuiskomst 'r,,i,l ltees i,{a1sbeek, n:-:ri.t, hÍj bij het in_st':11eren \/an rje kantine h:.d oehclnen, b1eát< ei een sLelsleutels in zijn overe,ll te zitten. lerkomst onbekenc.j.
Uie, o sie is ze Icui jtl I
ilet zijn 3 kleine sl- eutels, irraarr,ei'| in ieder qe'ra1 tuee
bij een har'ïGs1ot horen.
ilp de leren hcuder st:'at hel ernbleem van het benzine-
nerk j:1f.
i. f ts halen hi j ;rot,eL Ilsrr€sr
iiu ue net toch oL'er sleufels nebDen r"ir ik uragën uie
nijn t;sje net sleutels heeft gehaal-d. inkele ueken terug
klram iem:nd in h*t cafê om de sleutels L/an rJe kleerrbi:xente Ienen,
t-lni:ekend is r"ie r!at ua-s
lck rJeze qríjag terug in

Ên Ce sleutels zijn niet teruq.
Hotel. Ioerres.

Uurtaua

0-0 -il-t-il- Íl-0-il -I-I -0-t_i



- i- -:-'a -.:-:l - j - il - l - r - il - i - ]-l -:]- '.j - l-: - il- 1- il - l - i - il- 1- il - l- l -::j- t -

.."t^, _LYKLL en YilSï':,iL.iu1i.ie harlcliji< beCi.rikei-r voor het nieuue
ben cí ,.1 uÍj zonn'a,J.-\/oni in cntvangsl mochten nenÉn',.n i€
\lonrzitter v. n de rioetnaluereniqíng.

-,1-1-'.1-l-l-l-j-l-il-l-il-l-j-,1-rl-f-l-il-l-,1-il-i_l-'l-ij-:r--l-:r-'t-
- it- I -l-t:- 0-:j-:t* f- i-.,'r- 3_ íl- [_ c- 0- t_ íj_.r_]_0 _ t- 0 _,1- l_ t_ | _ it - t_ it*

ïk i",il hierbij het vierde bedcnken voor hel Kadoo Ên rJe
l-:loenen die ik kreeg \/oor mijn efscheÍd.

Cor Ên iJilly,

-l'l-c-l-1-l-c-0-il-{l-í-1-0-fr-{:l-it-n-0-iJ-0-l-o-0-0-n-n-il-!-i_r-
Tr- inin;spikcrnË t, L/t,t 9-5- t 34.

I
I

i

I

I

I

I

t

I

I

I

I

I

iaL,.:a'l tr',ÍnÍnEen: 3l X.

J.::chiere. 3l Xr
J. Cc ir-; :s. 27 X.
L.il.í'cenjes, 25 X.
'l .Jelsrn;'. 2,:, Xr
J.i.looLsl"r... 2í.t xt
t' t'Lo u-tró. 25 x.
F. iioerrÊs . 7:Í, x,
S.'kkern:n. ?'t: x.
ri ,flndert;ater. .2/- X.

. r_t Èj ,U r l!_J .
-, i _.-_ij.'_ _ 1l Xr'.'t La ilr-jil'i-j..

!.v.ri.V1 ugl, 1] Xoj."..d.i,'lurll. 1: Xr

i ot- I t r:Íninqen : 33 x.
l. '-leitsma. 33 x.
J.Tysmi. 3i Xr
ï. ic!genCnrf. 32 x.
5. lasterb ;n. 31 X.

*-1 5--

j-i:'up.

il-jun,



I ota l t,rainincen: Xo

- i -^--!. :i.':iïI.

.- ,t -. ,n|,a.-' ttta

r :l^'l +---':. -Ë^LU;iI11 ri.
: "i J^ :r^-'l.
'.,J.tJE, !c;,r-ll-.

J. ïeunissen.
Í'.-.i.Ykena.
ï,;'i? rngrd.r,m
H, !'. d.lieulen.
. t/^ ^: ^,t.-...i.UUIàLI -,,

L-.rJeidena. lr.
,,a .,lttr\a

l-t --.;;r.^+*.
',.;a.jí\!)Lr .
f , u.i''.il-sleek,
i.Ce Leeuu.
:,. i i z eill | .
H.l-lrandsm.-.,
-. Visser.
f .llleef stra,
J. de ilraaF.
S. LlissÊt.
3. v.cl,i',eu).e9.
.l .l.reltnen.
Y.,iinnenA.
i-i .Iizene.
.3. Uink.

3l X.
3.l Xr
29 Xr
29 Xr
29 xr
?-9 x.
?7 Xr
1a

7-?: X r
iD Xr
1Ll Xr

')6 x.
?6 Xr
7:Í Xr
2t, x.
2'4 v

23 xt
23 X.
17 Xr
11 X.
1li X.
1i, X.
B x.
/i x.
2x.

3i

le tririners.

lioor r1 cÊqsnen die uerkzaamhÊden veirichten \/oor de !ioet-h,.luerenj.iini is een qezeLl-i1e rjoncj qenl:nci oD LioÊnsr..1an_ii;nnd 3ll nei o.s, in ijctel ioerres.
lii:nr ::I iiet, Lreri( t,eL yael yri juilliEers B1k
zsrn€n,!/iloÍ. cir: iii,llijkt riet cns.iuist. als blnei'iirc hier\.,flni de:e i:ijeenkomst..
.,-ii li niet in l,erLeienheÍd le brenr.,en
r'riet utrr-l en r-,*ir.,;;,cl-i lr uorrjl ieder cíererki;r:, ko-l- ;]ers!r!li ik uÍlgencCir,d.

i- l- t-l*ii-it-t -t- tl- il-c -t- l_ t _]_
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ji:er Lreet \:qï'-
ijk \-;an \J?tr-

uie nu LJel en r,rie
hier\,for in r:n-

ilet bestuur.


