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In het paasweeken weinig voetbal, alleen Old,eboorn 4
moest wel aantreden thuis tegren Irnsum 4.
In het veld twee gelijkwaardige ploegen met als ver-schil dat de mannen uit Irnsum wisten dat als jewilt winnen moet je doelpunten maken.
Daar hadden de mannen van Klaas geen kaas van gege-
ten en met wat hulp van de verdedig:ing, dan weát- uhet verder wel, moesten ze genoegen nemen met hetfeit dat de gasten met beide punten gingen sÉr-r jken.
Zondaq 22 apri I .

Oldeboorn L stond voor de zware opgaaf nl. uit tegen
de Westhoek. Mijns inziens het beste elftal uit d;afdeling. Janmer dat ik het moet zeggen, de Boarn-sters gingen kansloos ten onder. Een enthousrast
de Ílesthoek tegren een futloos oldeboorn, enkele uit-
zonderingen daargelaten trok glansrijk aan het lang-ste eind oftewel de Eoarnsters kregen een geweldii
pak slaag:. Meestal kan men zich aan een tegenstanáer
optrekken, maar dit tÍas er helemaal niet bi j. Een
kampioenselftal zaI zeÈer uit een ander vaatje moe-ten tappen om dat te bereiken. Die E-j. nederlaag was
zeker niet geflatteerd.
oldeboorn 2 daarintegen had er thuis tegen iÍrca tor 4wel degreli jk zin in en gaf de Leeuwarders geen schi jn
van kans. De uitslag van L0-0 spreekt boekdelen.
Ook Oldeboorn 4 had dan nu door dat uiteindelijk
doelpunten de wedstrijd beslissen en dat lukte nuwel, zelfs I maal werd de roos getroffen, terwijl detegenstander,Gersloot?, 3 maal het net wist te vin-
den. Dit qeeft de burger eleer moed.
Zondag 29 april.
Oldeboorn 7 was dit weekend vrij.
Oldeboorn 2 speelde een inhaalwedstrijd tegen Hubert
Sneek 4. Ook hier liep het naar wens en de uiteinde-|ijke uitslag L-4 zegt genoeg over het spel dat het
2e momenteel op de grasmat legt. AIs ik ni.j goed.
herinner is dit al de 6e wedstrijd op rij met het ma-ximale aantal punten. Jammer dat de stand bij mijniet bekend js . maar er moet mijns inziens minstens
een 3e plaats plaats mogelijk zijn.
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Oldeboorn 3 stond vaar de zware opgaaf uit tegren de
Westhoek 3. t)ok nu bleek d.at de Westhoek heer en
meester was. dit ook getuigre de uitslag, een 7-i ne-
derJaagr. AIs ik goed ben ingelicht is de Westhoek 3
met deze overwinning dan ook kampioen geworden.
Oldeboorn 4 ontving Udiros 4' Ook hier bleek de te-
grenstander de betere ploeg te zi jn- Een stel oude
rotten met veel techniek. De Boarnsters werden dan
ook van het kastje naar de muur gestuurd. Verder was
er nog de handicap dat de Boarnsters bi jna de gehe).e
wedstri jd met ]"0 man moesten spelen. Jan werd aI in
de eerste helft uit het veld gestuurd. Zijn optreden
kon in de c'gen van de scheidsrechter geen genade
vinden en dus dauchen. Foei Jan. Genoeg hierover, ik
ben u alleen de uitslag nog schuldigt. Een 8-2 neder-
1 aag.
Progrramma Zaterdag 5 mei.
10.00 uur Oldeboorn B - Read Swart B
9.00 uur Oudehaske C - Oldeboorn C

10.00 uur Oldeboorn D - Irnsum D
1A.00 uur HJSC E -- Oldeboorn E
Zondag 6 mei.
Oldeboorn 7 in zijn voorlaatste wedstrijd uit tegen
ONV. Op papier een makkie, maar Oldebaorn onder-
schat ze niet, het zou voor de Boarnsters een afgangt
zi jn alis ze met lege handen terug kwamen. Laat dit
dus niet gebeuren.
Oldeboorn 2 ontvangt Bakhuizen 2 en zal ook zeker
weer 2 punten pakken. Het loopt lekker bij het 2e,
dus... ..
Oldeboorn 3 moet naar Heerenveen, waar het 7e elf-
tal als gastheer optreedt. Dit zai ook weer geen mak-
kelijke opgaaf zisn, oi gaat er toch een puntje mee
nadr Oldeboorn?
Oldeboorn 4 is vrij.
Vrijdag 1l mei-
18.00 uur Oldeboorn F - GAVC F
Zaterdag 12 mei.
1-0.00 uur Oldeboorn B - VOG B
L0.30 uur Udiros C - Aldeboorn C
9,00 uur CVVO D - Oldebaorn D

L0.00 uur Oldeboarn E - TOP '63 E

,r/'



Zondag 13 mei.
Oldeboorn I ontvangt in de Jaatste wedstrijd een ge-
duchte tegenstander, nl. Zandhuizen. Dit kan een
spannend duel worden. Een gelijkspel behoort zeker
tot de mogelijkheden, of kunnen de Boarnsters het
terreinvoordeel uitbuiten en beide punten thuis hou-
den? We wachten af.
Oldeboorn 2 gaat op bezoek bij Akkrum 2 en zal alle
zeilen bij moeten zetten om ook deze ontmoeting tot
een goed einde te brengen. Een gelijkspej zou al een
knap resultaat zijn.
Vri jdag 18 mei .

18.00 uur FFS F - Oldeboorn F
Zaterdag 79 mei
14.00 uur BoyI B - Oldeboorn E
10.00 uur Oldeboorn C - Aengwirden C
10.00 uur Oldeboorn D - Jubbega D
L0.00 uur Biauwhuis E - Oideboorn E.

AIbert NijhoIt.
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LANGEZ'IAAG 4 _ OLDEBOORN 3

Zondagr22aprilspee]d'enwesjndseenaantajweken
*ur. è*n uitwecistri jd en wel in en tegen Langezwaagr'
Tegren deze ploeg behaaid'en we tot nu toe onze enigre
avárwinning en ïoI goede moed begonnen we dq strijd.
fn de begrinfase moesten we onze draai even vinden'
want Langezwaag kwam een padr keer groed nal?.t^ voren.
Maar al -snel wÁs het Oideboorn die de wedstri jd be-
heerste en een d.oelpunt hing in de lucht' Maar de
thuisclub bleef stu-g verded.igen en het blee'f lange
tijd 0-0.
Ti-jd.ens een van de weinige aanvallen van Langezwaag
werd de bal doar een verdediger aangieraakt met de
hand (in het str:afschopgebied) en dat betekende een
penalty. Watze was echtàr groed in vorm en rvrst de-ba| te stoppen waard.oor de stand 0-0 bleef . Dit Í47as

ook de ruststand.
lVa d.e rust vleer een q'oed' aanvàllend Oldeboorn' maar
weer geen doelpunt. fijaens zo'n aanval raakte Mar-
cel qênlu"tuuíd en hij verliet het veId. Lanqezwaaq
hielp ons een handje en scoorde een eigen doe)punt.
Tot 

-onze 
verbazingr kwam K. ielsma uit de kleedbox

in de kleren ,an MarceL en zo speelden we weer met
L7 man. zo kwam het dan eincieli jk tot een doelpunt
d,>or ons zelf gescoord: R'selaf speelde 2 man uit en
bracht de stand oP 0-2.
Jeroen maakte korte tijd later zelfs nog 0-3' Dit
was ook àe eindstand. en zo behaalden we voor de
tweede keer ten koste van Langezvlaag een overwin-
Áirg. Volgende week gaat de reis naar de Westhoek.

T. J.

/l



OLDEBOORN - AKKRIJ|{,

We mc:,esten ha I f t ien in de box zi jn ' T'oen moesten
we ons verkleden. Ik ben keeper ik deed een lange
broekaan, want het was koud. Toen begon de wedstrijd'

/Va een p,:ar .iruten maakte Akkrun ?9n goal' 0-1'
Het gin'g groed de laatste minuten' Maar o Ïneer een

goal. Toen "p.àlden we beter' Ik trapte ssn Ji6sv t-tit
en toen vingr Thony hem met de voet op' Toen hÍj de

ba| iaa glní hii naar voren. Maar hii speelde de bai
.rets te ver naar voren. Geen goal' Nog steeds A-Z
voor Akkrum. Toen was het pau1e' Hendrik )egde het
een en ander uit.
Taen was d.e pauze om, 2e helft. Nu gingr Thony op
keep. Nu grin-g.;-i vaetbal len' Hend'rik vloot de tweede
neitt *uu|. Vrík en ik moesten de aftrap nemen' We

qingen direct in de aanval ' Maar Akkrum-pakte de bal 
-

af.lVaeenpaarmjnutenspelenmaakteAkkrumeengoal.
Voor Thony onhoud-baar' zo ging het doc'r' Thony maak-
te ook ee-n blunder' hi j zou de bal wegschopPe! maa.r 

^schopteaverdeba]heen.B|under.Toenwerdhet4_0.
ErkwamookeendoeltrapbijAnneterechtAnnekon
die jongen die naast heà stond- -niet inhalen dus hi j
spee-|de de bai naar mi j. Ik raake hem kwijt. Eind-
stand 0-7.
Ik zal de spelers ook nog even opnoemen (dan wordt
het nog e'en )anger verhaalt je) .

Spe I ers .

Andereas Anne
Bert Broer
Durk ian Rienk
Jan
Thony
Haico
Je I ger
Erik
Dit waren de spelers-

Rienk v.d. Velde.
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OLDEBOORN C _ LANI EZWAAG C

Zaterdagr2l.apri]moestenwetegenLangezwaagvoet_
ha1|en. We hadd'en nog de vorigte wedstrijd in ans

hoc>fd.. toen we met L6-A hadden gewonnen'
iet f luitje begon en Langtezwaag trapte a-f ' Na on-';;;.;;"i-ainitá" werd hel t--0. Toen werd het 2-0 en

daarnawashetS-0,4-A,5-0'6-0'7-0'B-0'9-0'10-Aen
L1-0. Toen was het Pauze'-D; 

tweede neltt moc'ht Erik bi j Langezwaag voetbal-
-len. Het tiep eerst niet za groed' *ult we stonden
vaak buitenspel. Maar toch werd het 12-0' Toen ging
IJdo mee naar voren toen kon een v':n dfstand schie-
ten en Langrezwaagt had' een d'oelpunt' lut werd L2-L'
De doelpunt.n ià:ra"n gemaakt, door: Siete' Henderika'
Pieter, Pieter Ate en ikzelf'
We hebben nu 6L goals gemaakt en 7 tegen'

Ate Bijlsma-

GAVCE-OLDEBOORNE

We gtngen naar Grou. Toen d'e wedstri jd begon nam Grou

ae áft\ap. Grou speeld-e de bal naar voren r?2aar'

een van 7ldeboàrn' pakie de bai af. Tsjerk die nam de

bal mee, kapte en àraaid'e hem en schopte en de bal
zat! Grou nam weer de aftrap. ze speelden van de een

nadr de ander' Toen maakte Grou een qoai L'L dus'
fàen f loot de scheidsrechter PALTZE'

We kregen een bak je thee ! Nog wat prate-n en toen be-
qln ae" wedstri jd weer. oldeboorn had de. aftrap. lle

speelden over,mdar een van de verdeciigers pakte de

bai af en ze maakten een goal J-2 dus'
Toen na een aantal mirtuten spelen ma-akte Tsjerk weer

"ui 
g"àI 2-2- Daarna werd Grou steeds ste'rker en

maakten ze nogt 2 goals dus met 4-2 verlaren'

Tsjerk Akkerman.

,''?
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Wij hebben sevoetbald tegen
verloren net 3-2.
En jk àe.b edn fod 1 gemaakt '

De andere qoal heeft Jeroen

Aenqwirden en wt j hebben

gemaakt.

-ïohannes.

AENGWÏRDEN F _ OLDEBOORN F 27/4

Vanrlaag ging de reis n'tdr Aen-owird'en-'- -81 
werd leur

gevoet-ba1a,- maar in d.e pauze stond oldeboorn met L-0

ZiA|?t;rt, "vaste" keeper ook qraag'eens wilde voet-
bal len, nam Martin zijn taak over'
Aengrwirden maakte nogr 2 d'oe I puntel e:n Jeroen scoorde
ook 2 maa|. De eindsland was dus 3-2'
De jangens waren erg slecht te spreken over de

scnLia-srechter en wÁren het er over eens dat Thomas

íij oru altijd heel goed' en eerlijk fiuit' Zo hoor
je maar weer eens wat.
Átgàlàp"n dinsdag hebben de F-jes verloren van Írn-
sum me-t 3-0. Geeh dikke neder)aag:' maar ja'
De vrijdag daarvoor, 20 april' is er gewonnen tegen
FFS. 3-L !-ie 

doelpunten werden gemaakt door Jahannes, Martin
en Sander.

ietje.

OLDEBOORNE_W{NSE

Íie moesten 9.30 uur tn de box ztjn en 2m l0 uur be-
gànÀun *". Wi j maaktqt q I gauw een .goal die ik maak-
te . En toen grinEren zi J tn de aanva I en scoorden ' Dus

was het L-i.
Pauze.
De tweede helft 'qtond Tietsia op de qoal ' En taen

;;";:;;- *a in de aanval en wietse scoorde' En toen
íÁu- nut hun bleurt om te scoren en dat deden 2..e. -Het
was dus 2-2. En toen maakten wij 3-2 door Tsjerk en

;;;.;; maakt"-'wietse 4-2. Door noq goals van Tsjerk
(2x) en mij en hebben 7-Z gewonnen' Wi) staan nu

tweede ' Tjitze Nijdan.
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oldeboonn 2
Akknum 2
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li ar ga
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S.D.S, 2
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Uit de Oude Doos van.. ..Koos.
(Tekst: S. Huisman).

Het eerste elftal was het seizoen 1974-'75 weer
inqedeeLd in de vierde k/asse C van cie KNVB en
moest het hierin opnemen tegen Staniries, Surhuis-
terveen, TFS, Tijnje, Wilper Boys, Akj:rum, Bakke-
veen, Gorredijk, HDT en Oerterp. Oldebaorn 2 íFes.
2e Kla,s.se F, af del ing) had als tegrenstanders Nieuwe-
schoot 4, irnsum 2, fularga 2, De Sweach 2, Akkrum 2,
Gorredi jk 3, Heerenween 4 en Jubbegra 5. Een hele ri j
spelers werden verzocht om tot september twee maal
per week te komen trainen. Daarna zou men tot defi-
nitieve selectie komen en traindehet tweede voortaan
op donderdag samen met de A-jun. en de rest senioren
alsmede de zaterdagploeg dinsdags.
De in eerste instantie "uitverkorenen"vlaren: D. Valk,
W. Huisman, B. Hoekstra, P. Rodenburgr, L. Poepjes,
J. Kalsbeek, H. Nieuwland, U. Nijholt. Joh. de Jong:,
Jan de Jong, J. Nieuwland, Y. Blaauw, T. v.d. Meu-
len, B. de Vries, 4 van Zinderen, W. Veenstra, D.
Brandinga, J. Jeeninga, 5. Huisman, Íi. Poepjes, W.

Rodenburg, Hielke Di jkstra, Henk Di jkst:ra, Jah. Êt ou-
wer, R. Dam, S. Jagrer, J. Teunissen en M. It'leefstra.
Hieronder bevonden zich overigens wei een aantaJ
personen die vermoedelijk zelden of nooit een stap
op het trainingsveld hebben gezet, hetgeen het se-
lecteren iets gemakkelijker maakte. Ais kanttekening
werd geplaat-qt dat U. Nijholt en D. Valk door resp.
mi I . dienst en studie (nooit greweten dat Durk ooit
een studiehooid had) niet beschikbaar waren om te
trainen, H.Nieuwland herstel lende wds van 'zÍ jn been-
blessure en S.HrLisman nog steeds met esn Iiesblessure
kampte.Dat Jaatste.heette destijds een typische vrij-
grezel lenkwaai te zi jn, na een uitspraak 'van een be-
kende trainer in de VI aan de vooravond van het fnK
voetbal in West Duitsiand. Overigens vilde D. Vaik
zaterdags met alle qeweld getraind worcien; zelfs on-
der de meest bizarre weersomstandigheden. Meestal
deed "ons" Wieger dat, rn.:.:r als die bii KnoI over-
uren moest draaien was mijn persoontje de klos.
lVada t een aanta I van eerder qenoemde personen hlds



at-qeval len komen we bi j de def initieve samenstel ling
van het tweede nog de namen J. Greydanus, P. Hoekstra
en M. Voolstra tegen. Men was nog steeds zaekende
naar een Leider voor dat elftal en zolang namen S.
Huisman (af en tae zelf een half uurtie meehuppelend)
en H. Poepjes de honnerJrs wadr. Bi j de tweede wed-
strijd deed in de persoan van Gabe Rodenburg een
vaste leider zijn intrede. Jan Jeeninga had de in
zijn jeugd verwaarloosde studie weer hervat, aange-
zien er een schooljuffrouw in zijn leven was versche-
nen. Zijn vele bezoekjes aan de Champino (ofwel Bar
"De J,:atste Kans") waren tenslotte niet zonde.r re-
sultaat gebleven en G. de Vries moest het voortaan
al leen zien te rooien, hoewel Ach nee, we
gaan niet verlagen tot het niveau van bladen als
Prive en Story en houden het bij voetbal (de redak*
tie is schrijver dezes hier zeer erkentelijk voor,
red. ). Meneer "Pinda" had dus geen tija meer om te
trainen, maar eras na enig aandringen mijnerzijds nog
wel bereid om z'n partíjtje in het tweede mee te bla-
zen en hc,e.. De rest van de spelersgroep ging
ermee akkoard dat hij-zich niet op de trainÍng liet
zien, overigrens aJ |een maar als ze zelf werden op-
gesteld naar later zou blijken. Maar dat betrof
slechts een enkele uitzond.ering. Het bestuur had de
heer LI..de Jong uit Heerenveen a|s nieuwe trainer
aangetrokken. Zo stapte men van een trainer met een
B-diplona over nL?ar iemand zonder de vereiste papie-
ren, maar door de Bond was onder bepaalde voorwaar-
den dispensatie verleend. Zijn oefenstof deed hij op
door het geregeld kijken naar de trainingen van SC
Heerenveen. Voor het leiderschap werd G. Otter weer
eens gestrikt.
fn de oefencampagne speelde het eerste tegen o.a.
de selectie-jeugd van Heerenveen en tegen Noordber-
gum. Ook stonder er wedstrijden tegen ONF, Jubbega Z,
de Sweach Zm. en Oudehaske op het progranma, maar ikgeloof niet dat al deze wedstrijden doorgang hebben
q'evonden. De zondag na d.e f eesten werd benut om d.e
eerste competitie-tegenstander Bakkeveen te beki j-
ken en de ogen Íídren blijkbaar ai weer een heel eind

2/



open oeweest. Een week later werd aldaar een keuru*ge L-2 overwinning behaald. l/a een 1-0 achterstand
bi j de rust scoorde L. poepjes Ín d.e tweecle helf tthlee keer voor oldeboorn. De eerste thuiswedstri_id
werd echter geen succes, want Wilper Boys keerdemet een 1-4 zege op zak huiswaarts. In firachtster
compagnie werd echter een opaienbarend.e J-3 over-winning geboekt. Het was wederom L. poepjes d:e or-deboorn een 0-3 voorsprong bezorgde, alvorens TFSr-els terug kon doen. Na een zeei ernstig auto-onge_luk (waarbi j zM speler F. Engelsma on hát reven kwamen ook ons I id Douwe oosterbaan zwadr gewond. raakte)was het seizoen afgeropen voor Jan H. Nieuwland, d.iezich tot dan urt-qteÀend. had geweerd. op de linksbackpositie. Tegen Gorcedi jk (3-1 verl ies-) kwamen d.e A-jun. G- otter en R. valk in beetd en dit leicld.e weertot de nodige conf lictstof binnen d.e verenígringr. l/ade thuiswedstrijd tegen HDT (2-Z) kreeg ae àtrátcom_missie weer werk. tte boosd,oeners waren in dit geval
Honkie de Jong en p. Rodenburg. rn november mo-est
men voor de beker aantreden tegen Asser Boys, eenderde klasser, en de a-2 nederlaag kon eervol ward.engenoemd. Eeide doelpunten riekten ov,erigens n.rarbuitenspei en grensrechter Mijnheer weilerde verderte vlagrgen, waarna w- veenstra deze Èaak overnam.Begin 1975 kwam Akkrum op bezoek in old.ebaorn entrokken de Boarnsters ietwat fortuinlijk met 2-i ddnhet langste ei.nd via doelpunten van Jan de Jong uitresp. een vrije trap en een straischop. Een weêk ofwat later echter een rorse afstrafiing tegen stan-fries uit Appelscha, dat met liefst l-g wán. valk enVeenstra deelden in cieze wed.stri jci het keepersleedbroederlijk. Het veld van oldeboorn werd dat seizoen(te) rzaak onbespeelbaar vezklaard en om niet nog ver-der op het schema achter te raken werd vaar de thuis-wedstrijd tegen Bakkeveen uitgeweken nddr Terhorne.
Meer dan een l-L geli jkspel zat er d.eze mid.dag nietin. Eakkeveen _verkeerde op dat moment overige-ns inernstiq degradatiegevaàr. rn verband met ziekte vantrainer LI. de Jong fungeerd,e W. Huisman tijdejijkal.s.-trainer-speler. Op Z maart (de dag na de jaar_
lijkse feestavond) stond de uitwedst.lja tegen Ak-



krum grepland. Koas vtas weer zover dat hij zi jn ren-
ir.à íno'cht maken, m6,ar moest als gevolg van een kop-
d,uel met Piet Goerres d,e volgende wedstri jd weer mis-
sen. Er werd maandags een lichte hersenschudding ge-
constateerd, hoevel iX tijdens de wedstrijd "konten-
wasser', Jan de Jong nog wel de juiste stand wist te
vertellen. Die *u{.n bleef namelijk l'-1 . Paasmaan-
dag werd. bii wilper Boys het vierdeklasserschap vei-
1ií gresteld. met'een kiappe L-2 overwinning' W' Ro-
aeínírg kneusd,e een paar ribjes, mdar wilde er geen
doktuí Ai j, d.oodsban'g als hi j was om die dag de to-
ren van Old.eboorn niát terug te kunnen zien'. De Yo.1-
grend.e week d.e uitwedstri jd tegen HDT (dat voor ziJn
laat.ste kans vocht) en het werd een ware veldslag.
Het liep d.e arme scheidsrechter volledigr uit de hand
en È I le'en Tinus v.d.. Meulen belandde in zi jn baekje.
De spelers lapten na afloap aIlemaal om het bedrag
van de boete bij elkaar te krijgen' Chris van Har-
develd knuppelde met zijn vlaggestok o1- een gegeven
momenterooklustigop]os,invat]erM.Voo]stra
was nog geen minuut in het veld toen hij een gewel-
d.ige sVnáp onder zi jn sachterwerk kreeg. trainer de
Jíng en vader Jan Nieiwland stormden woedend het
velá in toen Hend.rik Nieuwland in de Jaatste minuut
werd gevloerd. en zo zou ik nogr wel even kunnen door-
gaan. voor het geval H. Nieuwland moest de scheids
ïel een' penalty- geven en íliegrer legrde _a1 ziin woede
in het s-chot, waármee de 2-2 eindstand op het score-
bord, verscheen en HDT het haasje werd' Nadien zouden
de wed.stri jd.en tegen HDT meestal een grimmig karak-
ter vertonen. In Áppelscha haalde Stanfries voor de
tweed.e keer fors uit tegen oldeboorn, nu werd het
g-2. D. Valk moest in deze laatste wedstrijd van de
competitie al spoedigr uitvallen met een rugblessure,
nadat hij na een van zijn spectaculaire wedstrijden
verkeerd. op de keiharde grand terecht kwam. Begin
mei speeld.'en we nog vriendschappeli jk tegen TTIOR

(Z-0 ïeriies), op 24 nei werd in Terhorne het Gemeen-
te toernooi g:ewonnen en tenslotte nog een laatste
wedstrijd tegen een elftal van FeensÈra verwarming,
welke met 7-3 verloren qing.
Een volgende keer verder met de resultaten van de
overig:e eIf tal ten. Ílie weet, tot dan'

Wordt vervolgd.
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WERELOKAMPIÍlENSCHAP VÍlETBAL

I iuni lot en met 8 iuli 1990

Nummers I en 2 van elke groeg oveÍ naaí de 2e Íonde.
Van de 6 landen die in hun íespectieve Itoepen
oD de 3e plaals erndigen. gaan eÍ I ovet
xit behaalde aanlal punlen is daaÍvooí dooÍslaggevend'
vervolgens het doelsaldo.
vanat rateÍdag 23 luni hebben alle wedstÍiiden een nummeÍ'

Twceda rondc, 23-26 iuni:
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2416 (39, TuÍiin, I 7 u.): Cl - A3, 83 ol C3 39

24t6 (40, Milaan,2l u,): Ol - 83. E3 oÍ F3 40

25/6 (4r. Genua, 17 u.l. F2'82 {1
25t6 l4z.Rome.21 u.): Al 'C3. D3 oÍ83 12

i6l6 iag, veron", I 7 u.): El ' 02 13

2616 í14,Bologna,2l u.): Fl - E2 44

XwsrlÍin.lcs, 30 iuni- l iuli:
Winnaaís van de volgende paítii-nummers tegen elkaar:

30/6 (45, Florence. I 7 u.): 39 ' 43

30/6 (16. Rome, 2 l u.): 4l ' 42
'll7 {47, Milaan, l7 u.): 38'40
l/7 (4E,NaPels,2l u.): 37'4{

HIIYG Íinrlê!, 3 ên 4 iuli:
3/7 {i19, Napels. 20 u.): winnaaís 45 - 16

4/7 (50, Turiin.20 u.): winnaars 47 - {8

Dêrdc pl.!tt:
I t7 lgaíi,20 v.l. veílieleÍ ilg - veÍliereí 50

Finrlc:
8/7 Olympisch Stadion Rome, 20 u.: winnaar{9' winnaar 50
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Feestavond 26 mei B.s.

@@@@@@@@@@@@@@

Ter afsluiting van het
voetb alseizogn hebb€Íl
lrs op vrijdag 25 rïei
B.s. ssn feestapond Be-
organiseerd voor het
eerste sn lret twsede
slftal.
Plaats van handeÍiq$
is *lotsl Goerrcs.
iianvatÉ Ga. 2S.SC {I.
tf.Írl.v. ttligstt quzieh.

Hotrdt dezs avoqd vrij!!!!
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