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O V E N Z I C H T.

Uitslagen zondag 1 apri1.
Oldeboorn 1 ontvi.ng Fochteloo en deed wat er van hen
werd verwacht- Ze hielden beide punten thuis net een
royale overwinni.ng. Vijf naal risten de Boarnsters het
net te vinden. Fochteloo kon daar niets tegenover stel-
len. Met a1s uitslag 5-0.
Ook Oldeboorn 2 Ieverde een knappe prestatie door Blauw-
huis 2 op eigen terrein te verslaan, rat betekende dat
ze weer 2 punten aan het totaal konden toevoegen.
Oldeboorn 3 had Joure T op bezoek. Vooral de eerste helft
2 gelijkwaardige ploegen waarbij de gasten rel 2 keer
scoorden, de thuisclub echter kreeg ook kansen, maar het
geluk Haa niet utee en zodoende ook geen doelpunten. De
Jousters keerden uitei.ndelijk net 0-4 overwinning huis-
waarts
Oldeboorn 4 noest op bezoek bii Joure 6 en heeft daar geen
prettige herinnering aan over gehouden. Ze kregen klop net
naar liefst 8-3.
Zondag 8 april
On 10.30 uur Oldeboorn 2 Rood Geel 4. Een leuke eerste

. helft net twee aanvallende ploegen, raarbij beide teams' 2 keer wisten te sco.en- -l{a de rust waren het de Boarn-
sters die in de laatste 5 nlnuten de zege naar zícl: toe

g, trokken.
Oldeboorn I ontving de tJesthoek 3, raarbii de Boarnsters
zich in de eerste helft met 1O man tot verdedigen moest
beperken. Na de rust Has het Marcel Veerman die het elf-
tal compleet naakte, maar ondanks dat raren ze toch niet
bij nachte om de tíesbhoek te verslaan- Uitslag 1-4-
Oldeboorn 4 noest on 1 0 uur aantreden in Nieuwehorne tegen
Udiros 4. Daar werden de puntjes eerlijk verdeeld, 2-2-
Een uitslag raar beide kampen vrede mee hadden.
Oldeboorn t had de uitwedstrijd tegen Gersloot op het pro-
gramEa staan. Gezien de stand Seen zïa?e opgaaf. Haar het
terrein in Gersloot is Yoor de gasten altijd lasÈig te be-
spelen. De bal naakt rare capriolen op het hobbelige klei-
ne veld. Gersloot was ook feller op de bal, ríaar tegenover
de Boarnsters vaak een afrachtende houding aannanen.(Jon-
gens nooit gemeen worden, naar wees niet steeds te lief
voor de tgenpartij, het kost jullie veel balverlies). l'laar
OndankB ait deed OLdeboorn wat er van hen rerd verracht, ze
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ronnen uiteindelijk net 2-5 en dat is vooral met het
oàË op.,a"t hobbelige veld een knappe prestatie te noe-
r"i. olt kijkspel was het-maar een 4, mede ook door-
dat Oldeboorn ".g"Imatig 

in de buitenspelval van Ger-
sloot traPte.
Ultslagen 2e Klasse FVB.
Zandhuizen Aengwirden 5-0
Fochteloo FFS 2-3
ONV l{i ldam 0- 4
Small-land St- Jacob 3-1
Gersloot Oldeboorn 2-5

Stand per 8-4-1990.
l. Snallingerland 16-27
2. Oldeboorn 17-26
3. Mildan 18-26
4. tf esthoek 16-2\

'5 - Zandhuizen l6- 19
6. FFS 1T-19
T. Aengwirden 1B-13
B - St. Jacob - 17-12
9- Fochteloo 16-10

10- Gersloot 17-6
1r- oNv 14-0

AIbert Nijholt
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Fochteloo onderuit
bij koploper Oldeboorn
4 FOCHTELOO. FC Fochtetoo
tii. spelde ult tegen titelkandidaat Ol_lo deboorn. Ondanks goecl tegenspc,l

werd met 5-0 verloren. Op het zonovígoieri
, sportveld van Oldeboorn kon Fochleloo
I vooral aanvallend weinig uitrichren regen

een goed spelend Oldeboorn.

- Voor rust hield Fochteloo ondanks enkele
hele goede kansen voor Oldeboorn 

"rij 
i;;;;

de nul vast. De bezoekers speelaen aetóniieï.
erg omzichtig, waardoor het tempo niet echt
hoog lag. Toen Oldeboorn in de 25e;i;;;;
de openingstreffer liet aantekenen kwain
Fochteloo er iets meer uit om toch *..r op
gelijke hoogte proberen re komen. oaigaT
Oldeboorn veel meer kansen. Voor irst
werd de^partij eig_enlijk al beslist Ooor not
twee treffers van Oldeboorn. -

Na de hervatting deed Fochteloo nog rvel
een verwoede poging iets aan de stancl te
veranderen, maar men liep in een op€n mes.
Ondanks enkele goede mbgelijkheáen voor
de_na-een lange blessure teruggekeerde Jan-
co Vries kwani kwam Fochtel,oo niet tot sco_
ren. .Oldeboorn doelpuntte halverwege en
aan het eind van de tweede helft uit e-nkele
counters erg gemakkelijk, wat de eindslancl
op 5-0 voor de thuisploeg brengt.

Fochteloo p1ak1 op dir moment een vrije
moeilijke periode door. Er moesten de afgÉ_
lopen vier weken uitwedstrijden gespeeidln
worden, waaruit slechts een puni wird ge-
pakt.



Blauwhuis 2 - Oldeboorn 2 ,.1-4:.1990

Vanuit Hotel Goerres vertrokken se via huize Meester,
om aldaar de neest- sLaapzuchtige van het tweede op te
pikken, ri-chting Blauwhuis om aldaar de smadetijke 0-4
thuisnederlaag te wreken.
Door bressures en uitlenen van spelers hadden ríe elf
rDan prus de coaeh én een door Janco neegenomen grens-
rechter tot onze beschikking.
Honkie rras ook weer van de partii, maar bij de opstel-ring bleek dat hij van zíjn vaste stekkie vendreven wasdoor Marinus en het nu in de spits mocht proberen-
rn de eerste helft bl-eek dit een gouden greep, rairt. hi;naakte beide doerpunten voor ons, en met een beetje meergeluk en eonditie had hij er paar meer genaakt.
Ruststand derhalve O-2 voon ons.
Na rust had Blauwhuis de wind mee en begon dan ook felan te valren- ordeboorn gaf weinig kansen w€g, naar konzeLf ook geen vuist meer maken, €R toen Blauuhuis danook 1-2 maakte, noesten alle zeiren worden bijgezet ornde stand zo t,e houden. Harm viel nog in voor de gebles-seerde l'larinus, waaFdoor Honkie tocÈ Heer laat.stá manwepd- ondanks een slopend laatsle kwartiertje, behiel-den we onze voorsprong, zodat we met tnee puntjes rich-ting OLdeboorn konden rijden.
vorgende weekde thuisnedstrijd tegen Rood Geel 4, Haarin de uitwedstrijd 2-2 werd gespeeld-
Thuis moet er echter een overwinning in zitten.

Binne.
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:-Oldeboorn 2 - Rood Geel 4 B-4-1990

Afgelo-pen'àondag was Rood Geel 4 uit Leeularden te
;a;;-in' oraeuoorn om het 9q te nemen regeà oldeboorn
á. De laatsle drie wedsbrijden werden in winst om-

geze:-- Door deze overwi-nningen werd -er waarschijnfijk
rrat al te gemakkelijk gedacht over deze -tegenstander'
ó"-..r"te.herft liet een gevaarliik Rood Geel zien-
Zii namen dan ook Lerecht een-0-1 voorspronS: -!{if}:1
,r"i KalsbeJk had weer eens zotn dag waarop bi jna ulk:
kans raak is, zodat hii de stand kort daarop naar 1-'l
tira". Rood óeet breef echter de gevaartiikste ploeg-
Zij knanen dan ook wederom op voorspronS' U raadt het
ê1, het ïas voor de tseede keer dat t{il1en een echte
kans kreeg' en daaruiL scoorde hii dan ook 2:2'- Dil
werd tevens d; ruststand' Na de rust kwan het duo Jan

Nijdan en Harm Oosterbaan de-gelederen versterken als
vervangers rroàt-;;;ó.'J"lre Tëunissen en ondergeteken-
de. Na de rust breel dat oldeboorn iets feller ging

spelen, uraar het spelpeil bleef van een bedenkeliik ni-
veau. oldeboorn .*Lêri" weI de neeste kansen, maar deze

:l,ci.dcn a1lenaal v:!:l:E-cig c:: zesp gchcLpen'. vere1C
dient wel te norden dat onze coach het houtrrerk nog tor-
pedeerde en Frank l{armerdam ongelukkig was met een pri-
ma kopstoot, welke net liet doel trof' En dan is er""'
inderdaad, "B;iiï;"1-Àti wist in de slotminuten toch
.o* een keer het net te vinden en tevens de eindstand
te bepalen op 3-2' Een slechte sedstriid' nelke toch

nog twee Punten oPleverde dus'
Het komende paaswlekeinde wordt ons'roudi":l rust q::
U""O - 

- 
S.r, "u"X later, zondag 22 april ' rrordt er weder-

om thuis gespeeld' Deze keer zijn het de buren van Rood

Geel di.e ons net een bezoekje lltllt"-' Nicator 4'
Aanvang van deze wedstriid is 10'30 uur'

Honkie.
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Oldeboorn3-JoureG

Op zonclag l april moest Oldeboorn 3 om 11.OO uur-aántreden t_egen Joure
Het zonnet-ie schee1, qgs er kon l"h{q. gevoetbald worden en natuiir}ijkrevanche te nemen in die uituedstrijd, Na het intrappen kon de wedstiijd
beginnen en trapte OLdeboorn af. Met veel druk op het Jouster doel ki*am
men niet tot scoren. 'foen ging .Ioure in de aanval en door een halve mis-
ser van de invallende doel-man Cees Kalsbeek kwam .Ioure op O-1. Oldeboorn
tr;lpte al om op geli.jke hoogte te komen, maar sommige spelers hebben daar
schijnbaar veel moeibe mee, want die profiteerden niet van de vele kansen
die ze kregen. En zo rornnelde het wa.t voor het doel van Joure, maar men
kr'rann maar niet tot scoren.
Toen kwam er een uitval van Joure, men omzeilde de buitenspelval en met
een fraaie lob scoorde Joure O-2. Hierna floot de scheidsrechter voor de
rust.
Na de thee trapte Joure af voor de tweede he1ft. Oldeboorn moest protieren
wat aan de achterstand te doen, maar het lukte niet, alleen maar kleine
kansjes. Dus dacht Joure 'rzij niet, dan wij werrr, ze gingen in de aanval
en scoorden O-3. Toen mocht Oldeboorn aftrappen om enige aansluiting te
vinden en wat spanning in de wedsbrijd te brengen. Met nog ongeveer 1O mi-
nuten te spelen ging Jclure rnet een van hun schaarse kansen in de aanval
en scoorde O-4. Dat was tevens de eindstand. Volgende week de uitwedstrijd
tegen de lrtesthoek. Hopelijk dan twee punten.

Kruk 1

Oldeboorn3-Joure6

sneintemiddei, tsien foar fjouren, de hurde kern fan Boarn 3 sit om 'estantafel yn 'e kantine. Henk docht in poging om Ín ferslach te skruiwen
fan de bi-ttere stryd d}r't fanmiddei plak fffn hat, mar it slagget net.
Der is net ien mear dy't in penne fêst hálde kin, dêrom skriuw ik mar ef-
kes op wat de nannen my fertelle.
De fraag is: wha wie de tsjinstander. It antwurd komt rit aile hoeken, Roe-
lof siket it sels op, Joure 6.
It feest moest om alve Ore begjinne, mar de measten wi-en om l-O.45 present
foar it bakje kofje. rt is no fiif foar fjouren en der crurdt hjir wat
sein oer Klaas. Klaas ynre wedstriid: ilGodvergemie wat rinst do hurdr,
terwyl at hy sels opre niddelline stean bluiwt.
Mar no wer oer de wedstriid. rt wie o-4 eb fjirder haw j,k der neat oan
ta te foechen. Sybe Hielke wol graeg vermel-d sjen dat Teunis Marten in
skot op goal die, mar dat waard keard (troch de keeper).
Om wer weron te kommen opre wedstriid, de oanfierder, Yde: il It wie ge-
woan slechttr !
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It is no fiif oer fjouren. Sybe Hielke, ja hy al-wern freget yn hokker
rninuut at iÍy sitte {Vn't ferslag--en yn'e nedstriid). Volgens Henk is
dit een domme.opmerking.
Omdat der no..toch net ien mear wat; te melden hat ( en der ek net ien
mear in sinnich wurd Ítbringe kin, hálde ure no mar op.

r De Eeuwige reserve.
P.S. Neidat ik it skruiwapparaat dellein haw, rnat eltsenien it noch ef-
kes trochlêze, en Ellert jouwt noch in rfintsje (dat mei ek yn't fuotbal-
krantsje)

V.O.G.B-OLDEBOORNB

Zaterdag 24 maart moesten wij met ons clubje naar Munnekeburen om 2 pun-
ten te halen, Onder het omkleden werd ons de opstelling verteld. Ue gin-
gen met zrn itallen" (1O) het vetd op.
Gelijk na de qf!raR., deze was voor Munnekeburen, veroverden wij de bal-.
Na een pass van Arjpn, stuurden wê sietse op weg om ons op voorsprong te
brengen. De aftrap -utas voor Munnekeburen. V.O-G. kreeg een corner, maar
onze keeper stootte hem over de lat. Er kwam nog een corner en door een
rommelige goal werd het 1--l-. f'ï"Ott 5 mÍnuten voor rust een één twee met
Lute mislukte gingen we orn een bakje thee.

PAUZE
Nu wij de tweede helft voor de wind hadden moesten ne de wedstrijd tot
een hoog tempo opvoeren om een voorspromg op te bouwen.
Na een kwartier te hebben gespeeld trapte onze keeper ver uit, onze spits
sietse rendè achter: de bar aan en schoot vanaf 16 meter met links in,
GOAL!!!!!1

'' DilE;Ftevens ook de eindstand te zijn.

2 B spelers.
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OldeboornB-ODVB 7 -4- 1 990

Zaterdag ? april moesten He on 10.00 uur spelen t'egen
ODV. Deze ploeg had alles tot nu toe nog gelronnen-
Wij naren met 10 man. ODV had de aftrap en beide ploe-
gen gingen j-nde aanval. Na een paar minuten spelen had-
den wi j onze eerste hoekschop. Eelts je v. d - 1{oude narn
deze en meÈ een beetje geluk was het een doelpunt - Een
eigen doelpinE , Cus 1-0 voor ')n3 -

tJe kregen nOg een paar ka,nsen, naar die nerden helaas
niet benut- I{e gi-ngen met 1-O de rusL in.
IJe hadden de aftrap en in het begin van de tweede helft
scoorde sietse de Jong 2-O - Maar toen ging oDv leller
spelen en na een tijdje spelen naakten ,í! een d":1punt,
2-1 - Een paar ninuten later kneeg een speler van oDY een
boeking ondat die de hele tiid aI een grote mond had,r --

En nog zotn 10 minuten spelen naakte oDV een doelpunt,
?-2. tJij hadden net a1s ODV een paar kansen die niet be-
nub werden.
Het fluitje ging en ue hebben net 2-2 gelijk Sespeeld.
Ons eerste puntje-

De rechtsvoor.

wwsE-pLDEBOORNE

wij haclclerr de a€trap, en we Lraclclen al gatt'r eet--r karrs lnaar

cle keeper hacl cle llal a1 gatJ't 1n hanclen'
Za ging, heL een ti jdje door.
Totclat cle t.egel-rpartí j eert goal trraakte'
1-O ct-ts.

Pauze

De tweecle helft. gingeri wÍJ er' \"/olop tet:er-i aan'
Maar clat hielp.,iet veel de teBenparlij Ilaakte weel'e-e1 goal
toen kwamen wij in aanval- en wÍet.se triaakte cle goaL.
De tegerrparLij rnaakte nog twee goal-s.
Toen i1oot cle scheiclsreclrtel. en was ltet afgelopetr'
het was 4-1. Volgende keer beter

Albert Ni jhoIt.
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OLDEBQORN C.

Zaterdag 24'maart moesten de C voetballen tegen Udiros.
fn de eerste helft scoorde rdiebe'J. voor Oldeboorn.-,
We gingen de rust in net 1-O.
In de tweede helft was het gauw afgelopen met Udiros. Siete V.
scoorde een hattrick. In he-t laatst van de wedstri-jd scoorde Pieter
Ate 5-O-
Douwe tlein bedankt voor het invallen.

Udo Dijkstra.

IRNSUM F - OLDEBOORN F Vrijdag 23 maart 1990.

Vrijdag speelden de F.jes weer hun eerste wedstri.jd op het veLd.
De reis nas naalr lrnsum. Onndat Irnsum meestal erg goed is, waren
de verrachtingen niet al- te groot.
De eerste helft,uerd er erg goed gespeeld en was de stand 1-1. Voor
ons speelde Tjitzê mee, aià net dàelpunt maakte.
De tweede helft scoorde lrnsun nog tr,lee keer. Dus hebben we met 3-1
verLoren. I{aar daarom niet 4etreurd, er werd heel leuk gespeeld, en
daar gaat het om.

Grietje.

. OLDEBOORN F - AENGWIRDEN F Vrijdag 3O maart 1990.

onder aanmoediging van veel supporters werd er door de F-jes heer
goerl gespèeld.
Í)e tÍree ploegen ïaren even sterk en zo gebeurde het, dat het door
twee doelpunten van Sander rust werd met 2_2-
Na de rust maakte Aengwirden nog twee doelpunten en werd het 2-4.

Grietj e.
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OLDEBOORN C

Zalerdag 31 maart noesten we voetballen Legen Aangni.r-
den. He begonnen on l0 uur- In het begin ging het sato'o en om- Maar we kwamen 1-o voor te staan aóor eennooie goar van Pieter poepjes. Met die stand gingen Hede pauze in- rn de bweede herft ging het rtet zelfde alsin de eerste herft, maar met een mazzelbalretje kwamen
we voor te staan met een stand van 2-o. En zo bleef het
ook - Dus rreer twee punt jes er bi j .

Gerard lleidenaar

OLDEBOORN C

t'Je moesten zaterdag tegen EBC voetbal Ien . lle hadden al
4 wedstrijden gewonnen dus acht punten en willen graag
kampioen norden dus er flink tegenaan. Pieter Ate is voor
een paar weken uitgeschakeld, daarvoor ging Erwin Hien-
slra mee. Het ging goeq- Hant Pj,ete:' heef t er ? qemaakï-.
Jorni 'l , Douwe Hein 1, Siete 9 en een eigen doelpunt dus
14-0, we gingen tevreden naar huis. Volgende week moeten
we tegen Langezwaag. Daar hebben we net 16-0 gewonnen,
dus een nakkie-

llenrieo.
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Uit ie cui:
i lekst: S.

-ílaq lf an

Hu-.!snan )

Kccs

lle schri jvjen zondagavond 1 aprir ( nee, geen grap ) en heb-
ben de-.faen naar fagebeld, aangezien He wilren proberen
onze bijdrage voor heb clubblad nog voor'naandag te vor-
tooien- Zoals rnen van vrouïen kan verwachten reageerde ze
in eerste instantie furieus, naar toonde tenslotte toch
enig begrip voor mijn standpunt dat, ik met dit mooie Heer
noeilijk overdag kan gaan zitten pennen-
vanniddag warsLe het eerste elftal over Fochteloo heen endit ondanks nijn aanwezigheid, zoals de heer Tijsna (win_
naar van een rollade) terecht opnerkte- Naar verLuidt bleef
ook het tveede aan de winnende hand en waren beide doelpun-
ten in de met 1-2 gerdonnen redstrijd tegen Brauwhuis 2 door
de Heer tot voorhoedesperer gebombardeerde Honkie de Jonggescoord. NieL zo verwonderlijk trouwens, want zaterdag kon
'en bij zijn broer i.n de tuin reeds zien dat hij op scherp
stond- voor diegenen die nij erop attendeerden dat mijn
fiets nogal lasaai maakEe: één van de waterfietsen, des-
tijds( 1982) ie huur bij M0eke de Bruin, rras rreer van sLaI
gehaald en de monteur heeft dit euvel blijkbaar over het
hofd gezien. Thans gaan He wederom terugblikken naar nat
zi.ch zo6 kleine zeventien.jaar geleclen binnen de voetbal-
vereniging afspeelde.-
De b-welpen, getraind door S. Visser, speelden in oktober
197\ een vriendschappelijke ïedstrijd tegen Gorredijk ('14
tegen 14) en Honnen deze net 5-0- Àpril 19?4 kwamen ze in
aktie 0egen de a-2 nelpen en de volgende spelers werden ver
zocht in wi-t shirt te verschijnen: K. Dekker, T. de Groot,
G. Heerman, O. l{ouda, J. Kroes, R - v. d . Veen, S. de Roos,
H. NUnan, J. Stuiver(nog steeds geen dubbelfje),J. de Boer
M. Jelsna, M. Jansma(onlangs nog een tijdje mijn zaalgenoot
in het ziekenhuis) en P. Ypma- De uitslag heeft men in het
vorige .n'untmer kunnen lezen.
Tijdens' de feesten speelden de oud-leden traditiegetrouw
weer om de Henk de Jo.ng beker. J- de Vries(probeert tegen-
woordig i-p.v. ballen de criminaliteit in Sneek te stoppen)
H. Schriemer, J. Heida, H. Akkerman,. B- Stremler(achter),
A- Heida, A. Jeeninga(midden), P. de Vries, E. Bosma, J-
POstma en K. I{iersna(voor) bleven net 4-O de baas over G.
Voolstra, P. de Leeus, Jae. lJagenaar, H. de Roos, B. Smits,
R. I{uite, O. Heida, R. Castelein, D. Visser, Piet Goerres
en J. Adanse. Scheidsrechter ras J. Nieurland, grensrechter
J. Brandsna en H- Piersna.
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Het bestuur van de v.v. Oldeboorn bestond dat seizoen uit Blan-
kenberg(voorzltter), S- Knol(secretaris), S. Visser(penningmees*
ter, Ií. Veenstra(voorzitter jeugdconnissie) en J. Kraan(conmis-
saris, toezicht nateriaal). Van bondswege moesten de zwarte
shirts en kousen bij de senioren en A-jun. worden vervangen door
witte witte met zuarbe banen, ongeveer gelijk aan die van het
eerste, dat aI enige tijd in de uitrusting van sponsor Chanpino
in het vel verscheen- Jolle van Kalsbeek fungeerde als secretarir
van de jeugdconmissie, waarvan de overige namen a1 eerder zijn
genoemd- Joh. Spoelstra, S. Visser en Jappie Mljnheer zorgden
,ervor dat praktisch elke neek een krantje verscheen en daarna
werden bezorgd door G. Rodenburg, D. Reitsma, L. Visser en ltevr.
MIjnheer. Chr. van Hardeveld deed de toto-adninistratie en de be*
zorgers, die wekelijks de weersomstandigheden trotseerden, waren
J- VèItnan, I{. de Roos, S. Huisman en Jan Mijnheer. Schrijver
dezes leverde het 'spultr donderdags tijdens de nidagpauze in
bii het bondsburo in Leeuwarden. De verdere personele bezetting:
G. Rodenburg(terrein en box), mevr. Heester(theeverzorging), l{:
Veenstra(verzorging ballen) en D- Reitsna(contributie). Bakker de
Jong stopte net zíjn werkzaamheden en dus ook met de clubblad/
totobezorging in de Lage niddag, aldus een mededering in de zvar1I{itten van 3-12-197 3. Dir, schiJnÈ achteraf nee te zi jn gevallen,
want volgens nij bleef hij op begerkte schaar doorgaan en hebpersoonlijk nenig sigaretje van hem gepaft aIs ik de formulieren
kwam ophalen. overigens was het altijd oppassen geblazen met zijngrote honden, die zerfs kans zagen de kopie-formulieren te ver-scheuren en dat noesten bekopen met een ongenadi_g pak sraag. Deschutjasavond werd op 1 febr. bij P. v.d. Feer gehouden en 23febr. vond de feestavond plaats met dansen (muziet< The GasbelLs)en bingo, arsmede de trekking van de grote loterij. verder ïaser een feestniddag voor de jeugd. De eerste prijs in de loterij
IJas een uells-rijpaard en dokter van Heer trok een zekere fam.Blesma uit Stiens als winnaar. De tiende prijs was voor ene heelKreefstra van de veenhoop en dat r.as, naar ik meen te weten, oogniet de laatste keer dat deze persoon in de prijzen zou valren.
Maar ja, als je gelijk met s'interklaas jarig bent heb je attijd
een streepje voor. de Fan. Grotenhuis schonk de crub 25,-- alsdank voor de geronnen tweede prijs ( een portable t-v.)
Hierbij zutlen re het voorropig maar laten, want na de oproep vaiPiet Tijsna zaL er vermoedelijk wel weer genoeg copy binnenkomen
om het uitkomen víI'l een kr"r,'li'-:r mogelijk te maken. En volgende keer
dus maar verder met seizoen L9Z4-t25.

Uordt vervolgd.
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