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gf Eilllgííy.
Itas de vínterstap- greplard tot het weekerd. L9-20 ian.,rck nu
bleek weer dat nensen dat niet kunnen fupalen, ,D.ian dat de
natuur dat zelf viL re.geLen.
Ilet bleek du.s nogi atderhalve naand te dtren var de spelere
veer het grrene veld konden vorden oryrestuutd
Zaterdag 2 aaart.
Zo aoest het Zn. op bezoek bij Blauvhuis, naar deze wdstrijd
werd op onver*laarhre wijze afgelast.
Zordagr 3 naart,.
Oldeboorn t had een wij ve.ekerd, en aaakte van de geleqerr
heid gebrt-tik an het 3 klassen hogrer speJerde Iangezwaag uÍt
te ncdigren vaor een oefenwedstrijd.
Hier bleek dat van klasseverschil geen sprake vas, integren-
deel, Oldefurn vmral in de tvede heift I'zngentaag net voor-
aI gad.e conbinaties behoorlijk onder dntk zetten. Ilet vas dan
nk Oideborn dat aet een prim uitgespelde aanval aet L-A
von- h doelnan van Iargeataag vist zijn ploegr doar priaa kee-
prswerk v@r een grotere nderlaag te behden.
Oldeborn 2 noest vel voor de cmpetitie aantrden en vel te-
gen de nwnner twee op de rangliist. In een gelijkogaarde wed-
strijd net vederzijdse kansen, vadtrlan de thuischtb er f. in de
rebwrl kon vetzi |veren, leverle net name de verdediging: een
knappe prestatie daor deze 14 tot het eird vast te houden.
bze uitslag futekerde vel dat OLdefuozn en RE 3 nu op een ge-
deelde tvede plaats staan.
2lde.furn 3 noest ook de groeïre nat veer op. FFS 3 trad op als
gastheer. Íloe slecht het veld vas, en dat ze net 5-2 verlaren
hebfun ailt u zeker elders kumTen lezen in dit ch-tbblad.
I,lqr een tip vnr de naruten van "lbt Rein langs de |ijn"; bij
RIL 4 (is dit geen sluilreclane? Rd. ) is een Wranna aet de
titel "l{ie is l{ie", dan kunnen vij ak eens te veten kmen wie
,tie is.
Zaterdagr 9 ataart.
Ilet fu. ging na de tàch vel langre trinterstop gev@n dnr net
virznen. IIet net invallers spelende Oldebozn versloeg in een
toch niet al te beste wd.strijd blswardia 4 net 5-7 en het
kaapirenschap kan hen bijna niet neer ontgaan.
Zotdag 70 naazt.
Oldeborn 2 ontving het op de vierd.e plaats staatrde Sprta '59.
l{as het Sparta dat de hele vdstrijd danineerde. toch vas het
616sfuï-n dat dankzij een 24 oventinning de p'tntjes thuis hield.
fun par uitvallen van "M Old" Íbnkie leverde neteen 2 doel-
ptnten ap. Hier veer eell,s het bevijs dat de bal @k vel eens
leuk kan rollen' . ,, ffi ., ,,_t ,,n,_._,_-_--_ r- ,,-. ,, 3Oldeborn 3 ontvitgt ffi 4. Ihd "Rein langa de lijn" zich vast
v@rgenonen revanche te nenen op de vorigre nederlaag acrÈ. nu



bleek FT,9 te sterk ie zijn en noest weer gienoegen varden geno-
nen net een nederlaaq. lfu wetd. het helaas 0-2.
Oldefurn t had de uitwedstrijd tegren Aengwirden op het pro-
gzarnna staan. r$enschijnlijk nocht dit Ereen problenen opleve-
ren, naar de furnstezs hadden de harden vol aan deze jonge
enthousiaste ploegr, en nacht zeker niet noppren door vlak
vnr ntst op een 0-1. vmrsprongr te konen. harwoor tiaren ze
zeker tot twee keer tre dmr het rcgr van de naa/d gekropen net
een i:aar bijna niet te nissen kansen vmr Aengvird.en.
Het iets futer verzorgde spl van Oldefuzn gaf uiteindeiijk
de doorsldg en ze wonnen dan oak verdierd, net 0-3.
Al net al een gode dag voor de fuansters dardat al Ie con-
currenten ptntverlies le.den, zoals blijkt uit orderstaarde uit-
slagen.
Frs
St. Jacob
Nildan
Ge.rslrxtt
Aengairlen

Een en ander heeft de volgterfre starrd.
1. r)idetuzn L3-22-46-12
2. MiIdan L4-21 42-L6
3. lÍesthoek 1.3-Lg 4l-13
4. hrdhuizen 13-L8 25-L5
5. Btitenpst 13-L6 L9-20
6. FFS L2-12 23-1.7
7. 5t. Jacab L0-1J 24-15
8. rÀersloat L24 H-q
9. Fochteloo 13_8 1.4-52

10. Aengwirden 1.3-5 14-g
J.L. Ilesurant 144 6-57

tot gevolg:

kqranna.
Zaterdag 1"6 naart.
Oidefuarn Zn. ontvargÈ, fulsvard.ia 4 en haalt mk nu de twee
ptnten van de ze.s die nog ndig zijn an de kaapioensvlag te
kurulen hijsen. Aanvang 74.00 uur.
Zordag 77 naart.
Olde.furn 7 ontvangÊ, AerpTvirden, en alhoevel de furztsters op
geduchte tegenstard kurnen rekenen, haeft dit geen prcbleen op
te leveren en blijven de ptnten in Oldeboarn.
h conatrcenten, de Westhaek en MiIdan, spelen tegren elkaar,
en dit kan alleen naar voordeel opleveren vnr Oldeborn.

- Zandhuizen 7-L
- Fochteloo 5-L
- llesthoek L-L
- htitenpst 5-3
- Olde.turn 0-3
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oldebtcrn 2 staat vei v,xtr e,:n heeJ z+/at-e or.r,àc1f , ni. cre re-tw'n uan zordag lI., uit te.ten Sperta ,s9 i. Lb fuinners Áetde geiden nerlerlaagr, zijn zeker blrtst op revanche e.n c?efunstets ktnnen zeker op een warm onthaal rekenen. Als zede kop erbij houden en toch ncg I ptnt pkt<en'dan zou dit eenhele knappe pre.statre zijn.
oldeborn 3 ontvangt i"angezwaag 4 en zal er zeker a.r/e.s a,rnden om de eerste tvee ptntjes te pkken. Het behoart zekerniet tot de orwog:elijkhden. Jongens zet ,n op.
Zaterlag 23 naart
He 

_t h. gaat op bezoek bi j RÉ en zal cr'lk hier zeker geen foutnaken en RE nedagenloos op de onrce.::ste praats lateí staan,
Zordagt 24 naart.
Het zal oldefurn L zeker niet nakkelijk vallen on ook /r'id.e
Frnten te pkken tegen zarf,huizen. fuze proegr ktanpt zicn ÀÁ_turrlijk aan de laatste strohala vast ei zal e.r alles aan doenon die vast te hotfr.en. fb ve.rwachting is; veel ptbliek, eenspnnende strijd ,en tvee ptnten voor d.e mannen 

-van 
Jan en l,Ían-det - Aanvang 14.0o uut op het sprtconplex c)ld.efuzn.bk nu rieer een zware opsaaf voor het 

-2e e|fta| op fuzoek bijkoplopr Renada 2. Dit za| heel aaeilijk votden, en ríe ver-vachten dan ook een kleine nederlaag. ht het ze er andezsover denkt, bvijst áIieen naar de goede nentaliteit van Jelleen z'n IDêrnI7en.
OLdefuyn 3 heeft een vrij wet--kend en kan dus nr;tigr orde opzaken stellen.
Prqranna Paasveekend,.
Zaterdagr 30 naart! ! ! !
Oideborn h. - SC krlikua 2 14.00 wr.OidehornL -MildanlRÊ3 -OLdeboyn2
Maarflag 7 april pa.snzarrtag.
Oldefurnl -@tslootlLtr 1890 4 - Oldeborn Z
Oldeborn3 -Itisplia3
Een ider veel succes.

17.00 uur. !! !!
17.0tJ uur! !!!!
74.00 uur
1.0.00 u.r q,-- Ql_\
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ZATERDAG 16 I4AART,ffi';"iiï áïií,ifràrn z*. - EoLswARDïy 
^4 . Ja :9?.'^;,1.{;t"*u

105 s40 oLDEBooix íi - DWP Ai 1q'00 tt' H'vI'DEKKTNGA

2t6 sso oLDEBooiw'ii - bc swtaclt 81 12'00 u' J'v'J'HUTTEN
;5t asz wtspoLrA Di- - cLDEEooRN Dl 11'00 LI'

s7, -oiz omeeooRN Et - LANGEIvAAG El 10'00 u'
É40 tozz uARGA Ez - oLDEBooRN E2 10'00 u'
á11 tzaz oLDEBooRN Ft - TTJNJE l! lt'a0 u'
_ASO 

ISSS HEERENV. BOYS F3 _ OLDEBOORN F2 11'30 LI'

ZONDAG 17 MAART.
803 ts15 OLDEBOORN t - AENGWÏRDEN 1 14'00 u' B' IIIJP
a09 1s4s spARTA ;'àc- z - oLDEBooRN 2 14'00 u' P' DE JoNG
-asi 

zsos oLDEBooRN 3 - LANGEZnAAG 4 10'30 u'

WEDSTRIJDPROGRAMMÀ V.V. OLDEBOORN 23/3 - T/4.

ZATERDAG 23 MAART.
015 105 R,E.S. 1_ OLDEBOORN ZI4. J4.30 U. J, POIESZ
105 540 OLDEBOORN A1 _ OUDEGA 14, A1 11.00 U.

21ë 591 oLDEBooRN 81 - DR' BoYs 86 9.30 Lt'

452 836 AENG,IIRDEN Dl _ OLDEBOORN Dl 9.OO LI.

517 942 OLDEEOORN El - IUDEHASKE El 10-00 u.
546 1026 F.C. 

'{OLVEGA 
E2_- OLDEBOORN EZ 1O.OO U.

613 1287 OLDEBOORN Fl _ HEERENVEEN Fl 1]..00 U.

636 1353 G.A.V.C. F3 - OLDEBOORN F2 11-04 U.

ZONDAG 24 MAART.
803 ]51.4 OLDEBOORN 1_ ZANDHUTZEN'I 14.00 U. E. V.D. VEER

EOg 1551, RENADO 2 _ OLDEBOORN 2 14.00 U. E. DE HAAN

OLDEBOORN 3 VRIJ

ZATERDAG 30 MAART. (PAA5''/EEKEND. EVENTUEEL DUBBEL PROGRAMMA).

0l555oLDEBaoRNzM.-SCBERLIKUMz14'00U.P.V.D.GEE5T
JOs 542 VVI A1 - OLDEBOORN A] 10'30 U.

OLDEBOORN BI VRTJ
452 835 OLDEBOORN Dl - RENADO Dl 9.OO U.

517 944 UDTROS.EI - OLDEBOORN El 11.00 u.
546 1025 OLDEBOORN E2 - TERHORNE E1 IO,OO U.

613 1288 1LDEBOORN Fl - G.A.V.C. Fl 11."' U.

636 1355 HEERENVEEN F3 _ OLDEBOORN F2 13.00 U'

ZATERDÀG 30 MAART! ! ! !
803 15Og OLDEEOORN 1 - MÏLDAM 1 17.00 U.. S-CHE-TDSR.?

80g 1528 R.E'.s. 3 - OLDEBOORN 2 17-00 Lt' R' BERGSTRA

OLDEBOORN 3 VRTJ

MAANDAG 1 APRIL! ! ! ! (GEEN GRAP)
so31573oLDEBooRN1_GERSL1)TI'14,001|.J.DÏJKSTRA

r) BLs 1535 L1C 1890 4 - OLDEEOORN 2 10.00 u. 
'CHEIDSR.?U a3z 2305 oLDEBooRN 3 - wrsPoLIA 3 10.30 Lt.
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l,la een par voethlvrije veekerden, varen de velden weer zo-
danigr dat er Ílep-r gevoetbald kon worden.
rle troffen als tegenstancier de nunner 2 van de ranglijst, RE
3 uit fulsward.
clnze cach had de selectie deze keer aang:ewJd net van blessu-
res tentgfl<ererde Le elftalspeLers, nl. Johanne.s e.n FYank.
Een storaachtige vind over de hreedte van het veld naakte het
v<:etbel noeilijk, in de eerste heift hadden wij hierwan het
ninste last en uÍt de vele aogrelij]àeden die we tot scoren kre-
gen, funutte Ílllanl< er een, vat tevens de ntststard inhield:
L4 vw ons.
fn de tweede helft hadden wij het neeste last van de vind en
vas EB de neest aanrza] letde ploeg. Echte scoringiskansen kre-
gen ze echter niet, zdat we de vedstrijd afsloten net e.en

L4 overwiruting. We zijn nu ogrek)onlnen naar de tveede plaats
en splen zandagniddag de uitvedstrijd tegen Sprta '59 uit
kirun. @ii het ter persen gaan van deze ditie had Oldeborn
2 de thuisvedstrijd teg'en Sprta '59 2 alwel reds net 2-O ge-
wonnen, Rd. )

Birne.

Stobbgd4-Oldebom3

Halloo luisteraars en lezers daar zijn we dan weer.
Na ons vorige verslagr van het zaalvoethltoernmi niet te he.b
fun irgreleverd. beginnen we nu weer net frisse ned (laten ve
het ve.tler maàr niet over het ztaivoetbtl hebben' 6 vel len
verslag pleite)
llgbter (onze leider) had te.gren iedereen gezryd on 8.45 utr te
ve.rschÍjnen. Dit ttas dus erg weeg'en v@r de neeste spelers
leek dit een ol1lrogeiijke taak. Mr de avord erv@r (de Tvee
@neenten) zagen een pzar van de spelets dat het re.grende, &ts
ergr ogfelucht verd er gezegd; "nargen geen vffithl".
Dat was dus de volgelde norÊPn te nerken aan de heren Tviet
Ttuiet, the Dtck en fuffert. hze tvee laatste heren kwaaen on
9-00 wr rW'eens aan schuivelen. Met de spler of àarkeepr
Tbiet TvÍet vas de noeilijkheid.sgraad vat ogpvoe.rd. Ilebter
en htnan hadden na een kwartier eirdelijk Tviet Twiet veten
over te halen om nee te kunnen spelen. (ÍIet is noeilijk b-
scheiden te blijven als je zo goed, bent als Twiet Twiet).
h half tien in Vegelirgeoozd. te zijn aangrekonen, bleken nre

l:^,"i,T:ff 'w"":i:",n#"i'f:#L:#;j::yÁ:"ri:;";:'1á
frouw aangezet en na een oaar bakjes vas iederen in staat on



zjchontek]eden.t.|oachliefuterhacifus]otenonzichzelfen
Beschuit, Ja ok, tegenwc-nrd'ig is deze prsoon glazenhreker in
Thialf . a-tp het bankle ft plaátsen' bk onze nieuve doelnan

Etcl<ler w,,s ncq niel pzeáent, deze is druk doertde net het tin-
neren van ziji kird.et*aner (vwr wie zou deze Moeld zijn'
voor hen oÍ voor zi jn kirtd).
EndannuhetLelangnijkste,oflatenwenoErevenvachte'n'er
was nagt een probleín, Eikelkanp had de vetens nog niet in zijn
schoeien. Ílij derken dat dat kont ondat u weet wel Grietje v'

d. velde sple/s had. aanfuvolen rJe veters en de vaetLalschoe-
nen Erod. na te kijken voor de start van de tweede helft van het
seizoen. Eikelkanp weet nogr niet helenaal hoe je nieuwe veters
in d.e schenen noet zetten, normaal gesproken bgrin je net- de

vete.rs bij de neu.s. naar Eikelkanp bgint juist aan de andere

kant, dtts u kunt bgrijryn dat dit even duurde'
tE vedstriid was dG bgpruTen en u urilt het nisschien niet ge-
Ioven Daar onze nieuveáanwinst Aickennaster wist na drie ni-
nuten old.e.born 3 op varsprongr te zetten tot grote tteugrde

van het hele teaa.
l-lelaas vas de treuEde van korte duur' utant even later ded'
Kazan zijn tnrcerrtrcs oryn en ja hoor Joep scaotde (dank u)

fntussen was veter Eikálkanp-in het veld gekonen (onze stu-
dent kan futer studeren dan veters stri]*en) ' Nqr niets aan

d.e harfr foiks dachten ve, naar ja als nienand wil opvallen'
dret onze fuschorlken hrke.eper Twiet Twiet het we], kze nog:

order invlaed. verkeyertde }5114<eeryr fuet de nadntk op keepr)
zag niet aJ te veel en lachtte naar aJ les vat verkeerd ging,
óx op de te.rug pelbl van hfi. Spencer, die langs Twiet Tviet
ging en via aí pal weer terug kwan richt.ing Twiet Twiet en

Laoede bij tr,er Hatms in de wei fulandde. Hierbij had onze

sluitpst M. nq: aan z'n zij. (vat nest ik zottder iau begrirr
nen).
Dit was nogr n.iet alles, Tviet Tviet zorgde voor noqÍ neer prv
blenen, tat grcte ergernis of plezier van de nede.splers.
Zo liet hij er nog een a.ar v|iegen, een pe.ar anbnullige }eI-
Ien die de keepei van de F-ptp. nqr had knnen tdden (naar
Twiet Tviet ii niet te redden' hij ziet ze liever vliegen) '
R-:f't 4-1. redereen aan de thee af shag, behalve lfebter, die
een hl uit de sloat vou halen. Itat is daar nou zo neilijk
aan ailt u zegqpn, nou helenaal niets, bhalve wanneer je
sleutelfu er in valt.
Paniek in de tent. Twiet Twiet tveeg zoveel schouderklopies
(net de vaorhaner) d;t hij last kreeg van z'n ntg'
fu twe.ede helft tve.e nieuve splers, I'/ebter en Beschuit voor

l/ 
tn* Dtck en Rantp. onze keepr was van de heael in the HelI



rirjard e'n -tes/oot zicn naar wdt n-;stigr te hc,uden. Eatnan. Ja
kent u hen nc.gr. irvslcx->t cn van 310 neter &aar Èen scr-tci-r"tJ<':t

t9 lu1t1Cêf€D, helaas weyd ci.eze door een pstrtc-tt teqfen qehouden-

De fuffert wds een neetje nisselijk. Ple staait hier niet voor
rl.e kat-se kut te vaet|:al len. &k futnan riep noq een keer na*-
ríebster on eens een gaeie Inss te geven, Dc1,f-z' r:ak djt hieel<
een sL-ucl-raj<et te zijn die in het veld van fu>er Hatas fulargjde.
tê wed.stt ija zeli stelde niet zoveel vctor, ondat nienan'J neer
wou apvallen. Er verd nag twee keer gescoord. Een voar FFS en
Master chicken (was het niet Chicken naster?, Red-) scoovde
voor ans. zo verloren tre net 5-2. fu zo ginqen ve net een Qro-
te kater terugs n'tar huis-

fioogachtend,
Schnabbl md tubbL.

ADr/H?TfrlTIE 3e il)FTAL.

Splers van een leuk elftal Qldefuorn 3) zoeken srylezsw'ott-
wen, uiterlijk i*q niet blangrijk, bws vel.
Bttnan zoekt Robin, v(w zwart verk-
kschuit zoekt spnsors of cionots voor gds, e.lektrisch en wa-
ter (wilt u wat scherl<en, zou u dan aan een envelopp net in-
hc>ud wi I len denken) .

Nog even een raadsel:
l,tiê veet wie er op kasten van Twiet Twiet naar de rosse tuttrt
nag als hij sccort, u weet vel hii staat op een eilarvl'
op- een dagr drink je geen GYolsch neer naar spirittn ( dank je
sg)r].sor).
Zo, weer een voetbalkrantje grevuld'

Oideturn 3 - Stobbegd(en) .

zordagochterd t0 naart on 10.00 uut, ja je wilt het niet ge-
Ioven, nadr we waran allenaal ap tiid aanwezig. Dat zal wel
dwr het veer konen. hk onze debttant &tckler zat al in de
kantine net de zen)wen en koffie, dat was aI een wonder, ktck-
ler aan de koffie. Eikelkaap had een dag wjj g:enonen en zit
de hele dag te veteren. fti B=taan, ja u weet vel onze stet-
voethller had mk een dagf uriigrenonen" naar geen ge.ouwehoer

over htnan, dat kunnen we oÍ1j* deze keer niet veratrloven.
Na de 5-2 verloren uitwedstrijd waren we gÊfudI1d on deze we.d-

strijd te winnen. Cbk nret vetmeld dat P-M Pn na afvezigtheid I
I
ii
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van een rEar iaat- wee.r sijn opwachtingy naakte als etzoeker.
te optitling was d.ut,Jeiijk, ie.dereen I1o€st zelf naar uitze-
ken waar hij girlq st,:dn. rtefuter wtl zich niet neer dnsk na-
ken on de optelling. Ilelaas is de qezondheid van deze "nep
Jini Herrtrix" iiks achtetuit gegaan, zou dat van het vaethl-
Ien konen? fuaaron noeten wij hen altijd zwart naken) '
C|zze hospik vras c61k niet aanweziEr en &td Spncer oak niet on-
dat hij vandaag jaricrytas, naar wat is nou ee.n na>ier kado on
net het sterrentean te nqien spelen (a] denkt hij er zelf an-
der's over " feestnuts, krat bier) en tot onze grote verbazing
had de leid.er van het twe.ede ggg Jel le de verded.iger 5ïnokey
naar het twede gehaald, jullie worden Mankt, zelfs onze
coach kijSt hier slaploze nachten van, jullie wotden b-
dankt ( niets te danl<en lui ) .

Scheid.szechter vas de heer D. v.d. I'aan.
fti d.an nu het bJangriikste, de vdstrijd. /Vc? €€.rl uitgebrande
varmingr--up d.ie vijt vmr half elf bgron en vaarbij orue dael-
nan Btckler letterlijk en figuurlilk werd. ingetrapt. Van de
LtJO t6llen die op het doel werden geschoten, helarfrden er ee'n

stuk of 60 richting sprtterrein, richting slmt en de atdere
hllen zijn zoek, naar al net al vas anze nieuwe keepr er op
gebrart on zoveel nqteliik fullen uit het net te halen (er
stard niet vmr niets een fles wate.r na.rsf het doel, even iets
on bij na te denken).
Na de verloren toss trapte Íffi af en voordat idereen zijn
ogren opn had, vas het al 0-L. ifiet dat wij er iets aan kon-
den doen, wij waren nl. een betie nisselijl< en het Jagi ook
een }eetje aan de shirts. kze ke.er we.rden we gespnsotd door
de Posthrk (Girpblauw) en we denken dat de aeesten niet zo-
veet geld neer bij de Posthnl< hebben, dus vnr dat kleine
betje geld hoef je ook niet neer te voethllen.
l{elaa.s had Jantine Meester de shirts gewassen in Ariel op L40
graden, want de strepen hÍngen als los zatrt aan de shirts.
fti vcar ie het weet tigt nunmer tvee achter Etckler. ila een
prachtige zweefduik kon hii.toch net niet bij de }rl- Afijn
veer aftrappen en dit ging beter, Ranfu ging op voLle snel-
heid op de doelaan af naar helaas het nocht niet baten-
ftz toen vas het F} 15 die een grote katzs kreeg. Spits Joep
(dank u, niets te danken) qirlg alleen op doelnan Btckler af,
die zijn brit nqr een keer recht op zijn neus zette' tentijl
iedereen al naar de nidderstip liep, redde htckler net een
wereldzweef .

Ilx,gtepnt bi j ons was een w i je trap (uitgelokt door hrebter) ,
die a la Maradonna dmr Twiet Twiet op de pa.1l vetd ge'schoten,
wat heeft deze rare vogrel toch net het houtve*? fust.



Tijdens de ntst kregen íie een shov van de nobiele gtlitiehord.
furlk, die grevmn de gnties op de i zette op het voetfulveld,
vilt u voottaan een schepie meenenen, ik dartk u (Joep).
Na de ge.bruikelijke niddelen te hebbn inqenonen tijdens de
tttst gingen lte veer naar de groene gtrasnat waar we weer noch-
ten aftrappen v@r de derde keer.
Terwijl de dnsk van ons t<mnam, kwan het er niet uit, ja wat
wil je ak als de ene de andere niet @nijpt.
Zo bleef het helaas 0-2 en was de kater nisschien wel groter
dan voriEre week.
I4a,er ja, uithuilen en opnieuv bg:irnen- Volgierde week veer
thuis en dan naar hoPen oP 2 Ptnten.
Rest ons nq'onze trouve far;s te Marzken. Klasse SibfuIe.

P.5. Gevraad: Kapter vnr het 3e elftal on etzkele iorgrens
het uitzicht te.rugr te geven.

Hrcgachterd,
Schnabbl urd hbbl.

Mystery ogelost.

Iedereen keek zi jn ryen uit.
tltvaorstelbaar, niet te gieloven, is het echt of is het nep'
is het een grap of niet.
l{at is er aan de hand?
fu tuinclub, de heer en mevr'. Ifunalda, de dokter, krahten zich
achter de oren van, hoe kan dit! ! !
tfant zij ziin degenen die graagr als eerste de tulpen in bloei
hebben. ft zijn er zelfs die vertrctelen de iongie gewassen
als kleine kirrteten. 's Avotzd3 dekentjes ercver tegen de kan,
en lezen zelfs een vethaaitie voor, er was eens.
Inderdaad er va.s eens, en nog.
k heer A.H., nee niet die je dacht, die ardere "Anne Haayes",
hij heeft het geprestee.rd, net nd.ewerking van de Iardbuwho-
geschat uit ltieuverd een niddel te antwikkelen on in L nacht
de tulpen op volle lengrte en in bloei te lsijgen. Met zicht-
à:ar resultaat. Zelfs plantdesl<urdige Auke Kleefstra vist hier
geen ver*taring vaor te vitrten. B'twtbwoners echter, zag:en aJ
vekenlang A.H. achter de hogre conifeten bezig on dit tot stgrt
te brengen. He dan ook, op zo'n dorpgenoot nreten vij trcts
zijn. Inniddeis heeft hij van diverse geneenten en Mrijven
odracht gekregen on prken en tuinen te vmrzien van deze



vroeglblLÊje,r:s. Ilie deze Keukertrci aan de fuorn vi I fuworder^e.n.
noet vlug 'ljjn, want de levensduur van deze turb-tulpn is
ncgr niet bkerd.

T. Shor.

Oldeborn EL- GAVC EL

Í{ij naesten tegren Gyouw en nijn vader was scheidsrechter.
Et de eerste helft spelden ve he.ei god.
I'lij hadden àaast een goal naar futrter vas getekelt dus kregen
ve een vrije trap.
fti de eerste helft vas 04.
fu tvede heift bgron.
Sarfrer en ik hadden de aftraP.
Ik schopte de hl naar Sarder hij schopte de bel tentg en toen
pkten ze de ful af .

Toen gingfen ze naa;^ het doel en naakten ze een goal en late.r
weer een het was ten tve.e-nul.

Eirde.

Jahannes.

Aldeboarn EZ ' G.A.V.C- Ez

9 maart
EERSTE HELFT

Grou had de aftrap. Ze maakten haast direkl een goal. Daarna maakten ze

nog één en zo maar door LoE ze achl hadden.

TWEEDE HELFT

Grou maakle na 5 minuten weer een goal.

Na een kwardier rij. Sander maakte hem. - '':,

Een paar minuten later maakte Grou alweer één.

En nog één.

OOEen kwartien voor hel einde maakte Grou wéér één.
Á^

De stand werd 12 - 1

EINDE HEDDE.



DATA OFI ALVA.ST TE ItrfEREN ÏN W AGENDA:

Vrijdagr 22 naart.
Schutjassen v.v. 2ldeborn vanr de fuker.
Hotel Goerres. Aanvanq 20-00 uur.

hrrterdagr 9 nei (llenelvaart).
}lde.fuirn fu. toernrci 555'68 te Marssun.

Zaterdag B jtni.
Oldeborn F/E/D ptpillen toe.rnooi v.v. Aertgvirden te
Tjal le-brd.

Zorfrag J8 augustus.
Olde.furn 2 oefenwed.strijd te Mildan.
MÍldan 2 - Oldeborn 2 10.0O uur.

Zorfiag 25 augrntui.
Olde.fuorn 2 toernrci v.v. í{aterprt fup te Sheek.

Van de Redaktie.

And.anks het feit dat er alveer enkele weekerd'en volop trordt

i"rntArU, is het uiterst droevig gesteld net het aantal ved-

Vtri jd"nu"rs lagen die er birunrzkomen'
n"Wlilx bsefl een ieder wel dat het op deze nanier niet neer
,áq*lij* is an regelnatig een ct.tshblad te laten verschijnen'
í; ,r"gr"als teiíers en áanvoerdett; ptobeer na't ielere week

even i'emnd aan te vijzen die ervoor zarcrt dat er een verslag
worlt greschreven en uiteraaÏd @k trctdt ingreleve'rd'
Ik reken oP jullie! ! ! ! !

Piet.
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tJit de oude cJc'trs van. ......Koos.
(Tekst: S. Irttisnan).

Vmr de aanvargt van het seizoen 1976-'T kon nen bschikken
over naar liefst 29 c-jun., hevel er aJ spedigt een par b-
dankjes binnenkvaaen. I&et dat bdanl<en vachtte nen aee.stal tot
de contributie<rttaler 0. Reítw) aan de deur verscheen.
Maar er bleven voldoende spelers c'ver on tvee elftallen te kutr
r'rcn formeren. Inclusief de latere afvallers zag de splers-
groep van LC er als volgt uit: J. Bethlehea, D- kthlehea, K.
de Grcot. T. Ypa, H. t&tmn, J- v.d. l{oude, R. Ifuitena, A. Ak-
ketaan, Joh. Fat<kena, M. Veezaan, M. fuouver, G- Íleevm' J.
I?tres. O. Itouda en J. fuuver. 5. Visser en D. h^ardirga had-
den deze knapn order htn hde. h valgrende tegren'statrtets
dierden te varden bestre4en: Ïvnsua, de SVeaeh' Akkrua, Ílargn,
Ol,lF, Tijnje, GAVC 2, Dr. furc 3 en 4. fuk voor de beker moest
worden aangetrd.en, ne,ar vetdere g'egeven's hietpver ontbreken-
Itat de conpetitie futrof, kerldre il,en geen al te beste start.
fu volgde echter een prim hetstel en de vinterstop ve.rd ingre-
gaan net acht ptnten uit acht utdstrijden, gd voor een vier-
de plaats op de rarg:Lijst. Tijderc het Ketettoeznooi vielen
louter nederlagen te note.ren. Joure. Akknn en Heerenveen wa-
ren hientmr verantvdtrelijk dw net resp. 0-3'H en 7-6
te zegevieren. fugrin naart verd de conptitie herrtat en nijn
vr@geïe averbtttaan Jan tttes fuschreef hoe de 7-3 overtrin-
ningi in l,larga tat statrt kvam. In het laatste clubblad van dat
seizren staaË nqt een starrd ve.tre1d en bleken ze te ziin afge-
zakt naar een zeverde plaats (13-12). Op 1.4 nei verd Ítqt aan
een toerttaai in fukkeveen deelgerwen en wisten ze al leen hk-
keveen 2C achter zich te laten.

Oldeborn 2C kon z'n lol wel helenaa) op, want ze bleven p-nt-
locs en nederlagen aet dbble cijfers varen geen uitzorfr,erirgr.
fu verlen aanvankelijk ve.ertien splers vetaeld, t.tt. Th- de
Gi, t, E. v.d. I{rieke,. R. Veitmn, J. fuouver, T. Dijkstra.
J. Dijkstra. P. Jeisna, R. Tijsna, T. Altena, J. de fuer, T.

ll. Jelsaa, H. de Wies, J. Stuiver en A. Spelstra-
h training/leidiryr r+as toevertta'tr*C aan 5. Rdenhrgr en G-

Otter. fu noest liefst vier keer naar Drachten varden gereid.,
aatgrezien zovel Drachten zelf alsnede de fuys net twe'e ploe-
gen aan de canpetitie deeIIEIIEn. Verder had nen te naken net
OilB, RÍ{F, ANT en thtterp. hze laatste vereniging fwgee'tde
als eerste tegenstarder en het veïd "slechts" 74. hk Thor
bleek rngr te ziin ingedeeld en bzotgde Oldeborn een 0-70

^,, 
ttd.erlaagr, maar ze lt'egren er lel*er llia,a:^ tvee p.nten voor'/tl (al&ts een sryIer) .



[e derde wed-qtrjjd zou de dtkste seizoennederlaag brenqen en
da.rr^ zotgd.e tY. fuys 5C voot - Het werd. '... 1B4!!!
Een par weken later kw,zn Dr. fuys OC niet ve.rder dan zestlc','r
treffets. CDk 2C deerl nee aan het zaalvoetbal tijdens de,t'r"-r":::-
vakantie en ook bij d.eze geleqenheid iotse nederl'tqren. Tegen-
standers varen Nieuweschmt, Heerenv' hW en Joure-
In april kvan b. fuys 5c op fuzoek en oldeborn wist warenpei
in ,le eerste hejft de stard op 04 te houden. icren ze de wincl
tegren taegen ve.td het uiieirfieliik 04. k volgerd.e wed-qtrijd
kwan nen voar de ee'r:ste keer dat seizoen tot scoren. 6astspe-
ler D. futhlehen schoot in Lippnhuizen tweenaai raak, hoewel
hij hieruee de 5-Z ove.zwinning van Thor niet kon verhinleren.

J. v.d. llal, S. de Rcns. R. v.d. Veen, H' l'ftnan, P. Ypna, 5.
v.d. Meulen, Jah. P,:epjes, P. Rd'erthrgl K' Heida' D' Rd'en-
furg, R. de Grwt, J. Akkezwan, E- fukna en R. Veninga waren
aeitija.s d.e D-ptpiilen net als trainers,/leiders P. lloekstra
en Honkie d,e JongS. P. Hekstra zou echter een pe,ar naarden la-
ter afhaken hlegens gezordheidsredenen. R. VaIk en Hie[ke Dijk-
stra kwaaen toen d.e jeugdcannissie ,{eer aanw)llen en zelfs uit-
breiden. k D-ptp. noesten het opnenen tegen Aklntn (L en 2).
GAVC (l en 2), ÍTisia 4, Irnstn en Scharnegoutun. In een vol-
gende aflevering gpan w*Lekijken vat deze jowerÉ. e.I'van re-
recht brachten.

I{ordt verwolgrd.

Welke leuke rniddenvelder wil met deze libero
pennen? Mijn hobby's zijn: theedrinken in de

rust, douchen, en slap lullen in het spelershome.

Welke boy stuurt mij een foto? (onderhelft vol-

doende)

I

b

,L

7q//r"

7



GTVRAAGD:

Kffiffiffiffi&ffi3Ki#g 'ffi,$gw

lïÍ.I.v. Íí[T Itot{ËNDt Ëtlzotl{

1gg1-'g?

CEGADIGDIN IíUNI{ËÏ{ ZTGLL IVTILDIN

BÍJ TËÏ{ VAN DË BIETUURSIËDËN.

TB&#CqHqH]fi"

F-F. @TLTfiWTE@@LR$?.

2(



K.N.V.B. aÍdeling FRTESLAND

JEUGD YOETEALKATIPEN

í99 í

?dê)\

Recreatiecentrum "SONDEL'

'/Vee^- 2 auEuslus
t))a

Cór,/L ,t ltil

izL

a^ ,^,^^i-.

tZ
a,..J-ri,..rs I 9t auaiuo:_::

,(*) lddr

TNSCHRTJFFORM

xaat: ........ ili Lld vaD de voêtbalveaênrgrrí

Po3tlodê: ...

Plaati:.....

Tcleíoonnr.:

6€boortedetu!

Elftal : ....,,.., posttra:..,.. . ..

8i Jzondarheden:

Èêfa zich óp voor het vo.tbilkinp l99l te Sond.l
Oll!-tlgl4-ullir voor I nêl e.s. zenden ràn:

l(.N.V.8. AfdelinB F.ietIand
Posrbus 296

A9OI BA LEEU|ANDÊX 2:_



Rurn eên Jaer gêlecen rs èr een urtSebrerda drsfus3r. S.voead over hc! taorurk
van h.i st.afb.nXlà c,q. hct op aadê.e oenrer a.np.ll.n v.n da sPtlvarrui[rng
v.rn Dat nerc red5lrrjd.n blJ de lêugd,
op dc ícrcêntotilk. v€r8adlrrngen in íêbrua.r/Daart l99O hcba u in aurí -taur intteórní Dsiurgd Dt het vootnêmn oa ur 8- 6tr C-junioacn, tl3mde voor D-
clítall.n hat gabru!k vàn hat 5lrafbankja nieut lcvcn rn to blazeD.
In aulustu3 I99O i3 er Jaturgcnoaí gacn ror!iati€f gcnortr oa belaolkanan ta
infornêrcn. Eên volgend irldsrip waeaop dtt zrnvol lrJlt ls nu aanScbrolcn.
Ovea enkêla rêtaD slartcó óa loipctrttê3 vooa da jcufd taca.n ra Y.azoclal u
n.drullolrJt ur jeoídxa&r v.n dit schrijv.n op d. hooítc tc taellcn.
De tchardsr"chtêas van dê K,x.v.8. afdalrnt FrreslaDd, di. v6t d.za
rcdstrrJdon arnt.stlld vorden, ziJa door .tdóel vaD ..n p.rsoonlljl 3chfrJvên
op dc hoogtr 8êstctd var hêt Í€ii dat zij da ro8.l mcten gtan toêpatsan, zodat
dG iêugd gacoifront.cad rord! mt di..ktê slraffen na begen. overttêdlngen di.
voor g€brurl van d6 vrjÍ-Dtnutsn r€gerint ih aanRrlrní xo*n.
Ín d. gavalton ra.rin Dil íedstaijdên gèct schaidsr.chtat door d. X.x.v.8.
afdêlrng Frie3land i3 aànge3t€ld, lel eán veD d. loidaft óo flult hantêrcn.
ycn srdt vcrzocht die gersoncn, dia B_, c_ en D-tcdstflJd.n z[ll6n laidan te
riJzên op het korrêxtê gcbruÍl van deze rêgel.
ondêasteand !rêít u bladzijdê loo van h€t 8êtaatnumr nogÉals ain vaafin {
al lê Íac€t ten van daza reíal kunt nal.?€t

SII FEANXJE OFTEL OE -
V@R IELKE XÀTE@AÍÊEX rcNDÍ HEÏ SÍR^FAAIíJE TOEGEP^S??
Het strêíDanrje of da vlJí-rrnoten-slaaf rordt alla.n toagepatt voot g- en c_
I'rnroreD- D. B-juniorên urrkoDnd. in do int€rrê8io..1. kdpctili6 vallên xlET
onder deze r€gêling.

VÓR DE VÓI-6EIDE ÓVENTNEDINGEI DIES tEX EEX VÍJF-TIXUGX.SÍR^F ÏE 6EVEX:
01. Het gooren var esn klurt aarda/tol gras of andór voorreap.
02. H€t reÍ!.àppêtr/r.ggooien van d. bal, t€rrijl hêt 3P.l dood it.
03. Hêt onvoldoêndê aístand n?rcn btJ êên vrrjê tchop.
oa. Hct vêrtragen/bclnaren van dê sPálhervattrdS.
05. Dê bal mt dê h.nd spel.n-
06. voortrJdlg h.t splelvetd verlaten, zondêr toe3tanlng v.n dG t€harq5-

0?. Hêt spe€leald Dêlrêden en aaD hêi 3pel deêlnemen, zonder loesl.ning ven
de JCheidsrechter.

08. Het door voord en/oe íebaar te xGnnen 8evên hol niêt ecns tê zijn mt eên

II
I2

I3
It
l3
l6
t7

beslissrng vàn dê schêidsrêchtgr,
Het vasthoqdcn eaD sen tegenst.ndef(3têrr.
ongeoorloofd ten val brêngèD van eên tegenstandar(stêrl (r.o. Dlgrepcn
hakên en of,vêrlopen rn naèrlêt8ên,
Het rêgdur.n e.n êên tegenstanderlater).
Fuv spel (í.o, bloxleren, onbeheerst. onb€sui5d 39elt.
GêvearliJk spel.
Het b€drêigên van eên tegênstand€r(3t.rt
8at Deledrger yen eên tegenrtandcr(3larl

vooa anderê overtrêdin8€n is hct oplatttn vao
rtraftiJd onmgelrJt- HêtapleSSet vàn slraftiid
IoÊi deahalve itr de plaatt van cêt tearlchutrng
els gevolg van overtredingen, zoels hierooeên
or3.hrey.n, ,clke voor da eer3tê lt.a zijn Daíaan.
xet opleEgen van 5!raftijd heeft verder gecn gevolgan
voor dê b.trotxênaír), d.r.2- er rordt lator gatn
straf urtgesprokên.
Hcl to.zicht op dc sp.t.rls, aan tla staaítiJd i3
rzrjn) opS.le8d is ir handea vln da schaidarêcÀtel,
HrJ houd! oot de tijd Di.i on nole.al da Daa. v.n da
spêlêrr3r di. str.frijd is op8.leÍd. 

^13 
d. ta..ftiJd o. i3 na l-geD) €cr3t

na ê.n t.len vàn da schóid3rechler te spalêrl!, hêl a9aalecld f.er bstredan.
als dê schêidgrcchter dc tiJd stil zct. slaat ook da rtraflrJd tlil.
E€n s9el.. a.n ri. riJdên3 de radstílJd 3l.aílijd il oD8.lêgd.n ln d.z.lÍdo
r?dstrijo rêdcro. .en oy€rtr€drn8 Dêt..!, di. 3tr.Ítijd oplêllint tol ícvolt
zou hcbb€n, ontv.rlí! .cn íra.3churingi, dl. oP het r.d.t.ljdÍorrqlier rordl
vernald. lndtcn te TuchtlomiiSic dc b?iaaffende sPclêr 3chuldrg acht áar hal
len ta3tc gêlêgdê, d.n ten ziJn ln afriJtlng van de r.t.ltrÍ zo.ls d.z. taldr
voor d. t.nloren, A-.iunloren .n da interragionrlt t-Juniotan, hat aogenoc.da

ragi3tratia- of boatintsysta.., óar v.4 dc in er!rlal ?5 vaa hal Tuchtrctla-Dt
aaateuavo€ibal 8.nood. 3!raf fer oPlegScn.
Str.f!iJd t.n 3l.cha3 óinÉal p.r tp.lar tcr í.óst.ijd opílctd F.dêí. b
spcl.r.3t ..n rlc tar.íaijd i3 oggolêgd blijft (blíJvrn, oÍd.r d..ccht3b.-
vo.Ídh.td van da schcrd3tccÀtcr. Een sprl€r, aen ria straÍtljd ia oPgIêgd, lan
trdurcnda riJn tlriÍtijd niat rordoo vaívangan. lndian aan da aanvordar vrn
e.n.lÍl.l 3af.ÍrlJd ir opglêíd, mêt zijn !.al 8edu.Ênde da vijí ríruron d.t
hiJ nia!.an h?! 3pel dcaln€olt, aan êon andarc apclót uoadotr ovortadtagan. Írj
[at ool Secn inlrchtlngcn aan da sch.idtrachtcr vraÍên ovêr door data SanoDn
bcrlrtain8.n.

%#

lndiên cen clft.l d. r.dttFlJd $Dv.Dít rt 8
3Dclê"s oÍ hot a.nt.l daalt tiJdora d. rcd3trlJd
tot g, d.tr vq.valt d. r.íclitr8 rtr.Ítlrd. All da
doclvaFó.di8.r rtr.alrJd rordl optcloÍd -.t en
aadera iDaler riJn plilt3 al3 doalvarddiaaa
inn.Dn. Da p I eat svarvangcnda doa lvaadadi g.a zal
ook door hal.rnarolXên van afrrjketrda llêdínÍ
al3 zodaniS hêrlchb..r eatcD ziin. alr acn
3pêlêr zi.in 3taaftijd van vrjf rinuio nia! lan
volDlan, odat da ru3t eanDr.alt, aal àiJ hat
tè3tcrcnda Saó..ltc van da alraÍiiJd ln da lrc.da
h!lft drenan la ondargaan.
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13 d. str.flljd v.n G.n tp.lcf not riot o. br,
h€! aiÍde van aan radttrrjd, dan h{f! dl! vcadar
gc.n g.volÍ.r. zor.l da thuir.p.l.nd.- .13 d.

Èazoar.ndc aêacnigint it vatpltcht zorg ta drr8.r vooa borch.t-nda lladli,
t.È.v. d. rpllors dic 3traÍtijd roadan opt.l.gd. toi ap.l.f.an rra rt..Ítljd
opíel.gd i5 bahoêít nict op a.n banl pla.t3 tc namn, doch diênt 2ich llrDor 6a
oara3t.trní van hat 3paGlvêld t. houden oD acn doof dc tchardlrachtaÍ aan ta
tpven Plaart

voo..d. toada orda va3tttcn rlJ qr arndacht ?rop, dat naaat acn ovctriucle toa-
p.ssrng vrn dc atraftrjdr.g.lrng da aetleÈntdlra tuchtrachtrPrt.l van lracht
blrJÍr

EXÏfi^ F4DÉiS 
^^TG^^XDE 

HET STR^FB^IXJE ÍUlT U VERXNIJGEX AIJ NEÏ MDS8Urc Y^X
DE T.X.V.B. AFDELIre FATESLAXD.
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a
Horizontaal

l. Desert; 4. vlecssoort; 7, her-

kauwer; 10. groet; ll. vrouweliik
hen; 15. vruchtennat; 17. gisen;
19. zcer groot; 21. tussen (Latiin);
23. riskcren; 25. militair (aik.); 2ó.

functie vrn scheidsrechten; 29. ti-
teh 31. reedq 33. dat is (aft.); 35.

boom; 36. spinneweb; 37. rivier in
Italië; 38. ambtshalve (aÍk.); 39.

orgaan van vi$ 40. onbekend
(alk.); a2. Jezuïet (alk.);43. in or-
dc (aÍk.); 44. lidwoord; 45. leveo

(Grieks); 46. godsdienst; 47. zeer

dom; 49. tehvoord; 51. gewicht;

53. voegwoord;54. ontsluiten; 56.

competitie-afdcling; 58. zacht' ge-

voelig; 59. ondcrnemingsraad
(aÍk.);60. pcrs. vnw.;61. leider

van de Argonauten; 62. Beliik-
waardig; 66. reisvaardig; 69.

laastleden (aÍk.); 71. landbouwge-
reedschap; 72. drinkgerei; 74. ver'
bond; 75. voormiddag (aÍk. La-
tiin); 76. grondsoort; 77. selenium
(alk.);78. uiuocp; 79. biiwoord;
81. Frans lidwoord; 82. behoeftig;

83. vice versa (alk.); 8a. Biibel'
decl;85. raamscherml 86. vochtig;

88. rubium (alk.); 90. water in
Friesland; 91. naar onze mening
(aÍk.); 92. van ziin geld levend;95.

en volgende (aft.); 97. ondcrdecl
van zuigfles; 99 sponanribuut;
100. doopgetuigc; 103. waakzaam;

105. opstootie; 107. het niet doen;

109, bewonderrar, aanhangerl
110. lichameliik ongemak; lll.
vogel; l12. vordering.

Vertikaal
L Voorheen (aÍk.); 2. Noors

dichter; 3. in het jaar;4. rifksin-
stelling; 5. en dcrgeliike (aft.); ó.
ecnheid van elektrisch vermogen;
8. klein kind; 9. spoedig; 10.
bloedvat; ll. heidemeertje; 12.
voegwoord; l,l. gestorven; 15.
klein traantjc; 16. ondcrdeel van
een stationl 18. opgeld;20. rnilitai-
re academie (aÍk.);21. vogel 22.
hct doel treffend;23. pen. vnw.;
24. bekende tennispeelster; 27.
muzieknoot; 28. gouveneur-gene-

raal (aÍk.); 30. voornaamste decl

van eco voorstelling; 32. tongbe.
weging; 34. geneeskundige; 37.
wreed bcroep; 38. Zuidamcrikaan-
se stad (aÍk.); 41. kloosterlinge;
44. transparantc foro; 47. sporrar-
tribuut; 48. pers. vnw.; 50. om-
roep; 51. koninkliike landmacht
(aft.); 52. Japanse stad; 54. lof-
dicht; 55. gevangenis; 5ó. wig; 57.
Oosteuropcaan; 63. Schotse rivier;
64. eerstkomende (aÍk.); 65. op die
manier; 67. oude lengtemaat; 68-
geneesmiddel; 70. Bulgaarse

munt; 72. roofdier; 73. honden-
verbliif; 75. oppervlaktemaat; 78.
plaats waar men zich thuisvoelt;
80. spoorlijn;84. orgaan;85. uit-
roep; 87. voorzersell 89. Grieksc
lencr; 91. toegankeliik;92. radon
(aÍk.); 93. insekteneterl 94. aíkor-
ting op telegram; 96. ruzie;97.
veldgewas; 98. kunstprodukt; l0 l.
tclwoord; 102. koorzang; 103.

klaar; 104. kippenpmdukt; l0ó.
vriie universiteit (aÍk.); 108. ver-
vocsmaatschappii (aík.).

ïlannerr u de puzzel goed

hebt opgelost, stelt u alsvolgt dc
slagzin - ecn uitspraak van de Etr-
gelsman John Galswonhy - sanen:

9 -491rc9 -7 .3t -W-4-67 -
24 I 56 - 9t - 73 - 50 - 86 I t4 - ilz I
12. 108 - 66 - 5 -69 - l5 - 93 - 40 I
25 - 16 - 62 - 55 - 57 - 4t I 45 - 2 -
2l -51 -61 - 104-42.
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