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VERSLA EN
ZONDAG

OLDEBBORN

1

0e bal roLt ínmiddels voor Oldeboorn 1 aI Lreer enkele usken. 0F 2 aug. u,Êrd ean aanvanq genraakt met de
training vosr.de sel.ectiq van 2Q seglp;sÀ

z
de eerste oefenuadstrljcí thuÍs tegen
! aug..vorgde
Gorradljk
z, uerke met 1-z
sn uraarvoor L,e nauurelÍ jks een elftal"".J'-;;;i;;",
op de been konden

b

renq en.

j:

l,l, 3il;: -i3.r' ii:Íi. ",ï:::Hi "j :i
: :n;:" i"ol,;:;1,
gt* problsmen om een elftal bijeen te krijg"^l
18 aug. aen toernooi in 0uue Sit. Hiervoor moest,

:

noodgdurongen Êren beroep Llorden gedaan op een sËs_
bi j de serectie
g"pi""i"t-i *.Ë.
'r"J de
deza speler deed niks onder voor
andere 2Q 8Ê-

ler die niet

Iectiespelers).
De openinqsuedstrii{ uerd door ons met
z-g ge.ronnen
tegen. de. gasthEren]de tr.reede uedsirijj
uerd
a€n r_1
overurinnlng tegen Buitenpost zo, oeiË overuinning
betekende

voor ons eBn rinài"piá"iJ-i"l"n v.r.0.0,
DBze uedst"ijo-;;"; lammerlijk
verloren met 1-2. Huisr.raarts
maar r.rêl met de FqiT pjay cup.dis met-eËn zda prijs
tJoensdaa zz aug.lGïffidstrijd
rfFreol"fipsuetËr"-t"àJn-riiitenpost voor de
zo, r,rerke L,e dus
op het toernool te 0rlr,resyl mat 3-1 r,àáoàn
versragen.
0nder tropi""lg. tempdratí""n uas het urachten
op de r.redstrljdball"rl r.rer.ke pti"Àtr"[ià dooreerst,
onzB

uit uoutersuoude.

ràioer r,liÍrem- vis;;;-;;;;Ji= ops"naald.
ïn een ulederom,gedeerterljk
nieuure opsterling uag
het 0ldeboorn oát de
20 minui!n-À"t spel
dicteerde: hierna kuam""i"["
Buitenpost i;-;" r^redstrijd
ulat.dan ook resurteerde 1n enkere [i"iÀ" kansen.
uat deze avond echter r.rel
bleek
vosr_
hoedes nlet op scherp
"""-J"t-u"to"
Bn
zodoende
de
ver_
dedigÊrs en keepers een
"ionàrn
nret ar tà-Ào"ïiiit" avond
b ezo rgden,
0e^uiteindelijke uitsl.ag uerd ik dacht uer terecht
2-a voor 0ldeboorn d.m.í. doelpuni"n u"n-;eoii;ií";"
llvedettStl.
zo1d3e, f6 aug. uracht ons dan de eerste kompetitiethuis tegen Zandhuizen(;;;;*r"f inmiddets
l?g"trijd
bij
het uitkomen ván dir
krantj"';;i-eiJpeero zijn).
Zondag na de gondervaart rigt dan het voetbalren
letterlijk an figrurf ijr< op-rrn rre. - --l
nieur.rbakken

--2--

tÉn uaek later maakt Boyl zi jn opr^rachting en de Lreek
daarna volgt de derby teqen buurtgenoot Tijnje.
Hopenlijk hebben onze supparters er L,eer net zoveel
vertrouu,ffi ln als vorig jaar, toen jullie ons tot

het laatste moment gestaund hebben. Uii rekenen
jullier dan kunnen Jullie CIp ons rekenen'
Tot ziensr oF r.lat voor voeÈbalveld dan ook"

op

Piet ïysma.
-o-o -o-o-o-o-o-o-o -o-o-o -o-o-o-o-0-o -o-o-o -o-o-0 -o

0ldeboorn 1 -

U. U.

I.

Uoensdag 29 aug. moesten u€ voetbaLlen tegen t{.y'Ï'
0m hal-f ? zoudàn ue beginnen maar toen bleek dat er
noo oeen scheidsrechter aanL,ezig uas en zou v.d.Laan
*"ár-fluiten(nog bedankt)' Na de aftrap een tijdje Eevoetbald t; hebben bleek U.V.I. toclt de betere

voor rust 2x'
Ëfoáq ta zijn en scoorde dan ook
il; áán bakjá thee ar dan maar L,Êêr plat \roor en riit
kreag als iesuLtaat dat êr na een tijdi'e uit een
hoekáchop r,rerd gescoord door Harm 0.1-2. oeze stand
konden ua niet Íang vast houden uant U.V'I. bleef
door voetbsllen en scoorde dan ook nog 3 maalr vssr

het laatste f luitsi.qnaaL.
Door deze eindstand hoeven LJ€ nlEt
uriendsc.hapsbeker te voetball8n.

LrÊer voor de

Egberi v,d.Krieke'
jo-g -o-O -o -0-0-0 -o-c -o -o-o -0-o
-o-o-O -O-O-o-O-s -O-O

-
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$,LFebgg rn_
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Zondagmiddag 26 àugr moestan ue onze eerete kompe*
titi-EUedslrÍjd spelen, Zandhuizen Lras onze tegenst,ander. Deze ploeg kenden L,a nog van tuee jaár
geledenr Lrij speelden toen nog róte klas. Hàar net
zoals ons hadden 3ii ook jongere spelers ingepast.
K1aas, EqbËrt, Jelle en SiegFried r,raren nieir,lb g;_

zichten in deze r.redstrijd.0ok nog ssn nieur,re
trainerrKlaas Dragstra en leider uiltem uÍsser.
Nu de uedstrijd. Uij speelden aanvallend, uat
eniqe kansjes opbracht maar daar hietcJ het ook mee
oF. Toch scoorden uij in de lste helft 1 keer.
[n
r.rel door Jan lYl. De tr,leede helf t hetzel f de beeld.
Niet echt goed voetbal maar sr uerd uel hard ge_
urerkt en dat urerd ons de 1aatst,e jaren uel eens
veruletsn. Door eBn gouden uiseel(Jella
in het
vel!) ton Blnne ook nog scoren zodat Lrekr.lam
deza r,redstrljd met 2-0 Lronnen.
F.5.: Uij zoeken nog sen grensrechtÊr. Belang_
stellenden kunnen zich opg€ven biJ Uilíem
Visser.

Qld.gboprn 1

: BovI. 1.
Harm.
0ndar hevige regBn vertiokken L,e zondag naar Boyl
om te voetballen.
Saar aangekomen uas !*t gestopt met regenen dus
daar hadden Lre gean last rneer van.
ïn de ee'ste helft ging het niet zo slecht, beida
ploegen hadden even veál kansen.
Uaar Uil1em Z doalpunten ui haalde.
In de 2de helft LIas het bi j ons minderr
v€ aÍnpÊr of soms nlet m€rer tegen hsudeÁ, LrB konden
Eoyl veel moed gaf Bn keitiard Ooor àtng.
?ut
fn zo kuam het dat zÍjn €r a€,n paar
doeípunten
scoorden tot onze spijt.
Dat liep uit tot vl,er voor hun.
íïet de msed bi jna in snze schoEnen kregen L,e nog
Êsn kans die door B€rn tegenspeler urerd benut en die
deze in eigen doel kopte.
l,.la.gilge1r, log BVen door tat de scheldsrechter op
zijn Flultje b1ieg.
Teleurgesteld gingen L,B naar de box.
uerder uil ik de reserves sape en Ate dle ook even
hebben gespeald, bedanken voor hun Ínzat,
.

fen lvlilitair,

0Ide,F,porn

ElftsI

2,- R.8.5.

5,

Zondag 9 september r,rerden ,,li j voor de eerste kompetitie-r.redstri jd het veld cr er zuembad ingestuurd,
Het heef t de gehele r.radstriJd geregencÍ sn noQ ÊBns
geregend. Ue hadden precies 1 1 spelers en é&n tartkoetr-teen.

sBrve,/vlaggenlst met eBn
De Boarnsters begonnen r,lelvarend en stonden al
gauul met 2-A voor door doelpunten van L. en fieint

HoutJe, hierna scoorden de gasten tegenr fië ean
moole voorzet van Sieqer. Ue Lraren dáze tegenslag
gauLl teboven gn L,eer scoorden L. p. en meini. gp
dat Ín6mÊnt ularen ue heer en meester in het veld,
voornamsnliJk door het vrosge etoren en het sterke
middenveld en de uind die L,B maehadden!
Voor rust scoorde de fiug nog met, s€rn rfvliegenderl
goal en opnieuur L.P.y aldus aÊn ruststand van 6-1.
Na rust leek het of losten L,e op in het vele uater
urant da BoIsL,arders scoorden ? maal an uij slechts
66nmaa1, opniauu door L.P. 0ver de tueede helft
valt verder niet veeL te vertellen. Voor de lez€r
zal ik de doelpunten evon optellen tot de einduitslag Bn die is 7-3 voor Boarn.
Uolgende r^reek spelen L,a de|thoofduedstrijdft in
Terhorne, tegen Terhorna 1 om Z uur rs middags.
Hopenli jk zetten ue dan 6ên goede helf t sm i; tr,ree
qoed e.

????

-o-o-o -o -o -o-0 -o -o -o-o -o-o -0-o*0-o -o -o-0-o-o-o-o-0
Oldeboorn 2- R.8.5.5.
0nder zeer slechtÊ L,eBrsomstandigheden speelden Lre
Ënza eerste kompetítie-r,ledstri jd.
UanaF da aftrap esn beter spel.end 0ldebosrn en dat,
L'as biJna de gehele i.redst,rÍjd zor
gi j da rust.uss de stand dan ook 6-1 in ans voorl-:
dael.
0irect in de tueede hetft kreeg de teganstander
enkele kansjes en sceerden Z maal 6-3.
--5--

Het spel r,lerd er niet beter ogt maar toen L.Poepjes
voor 7-3 trkenda geloofde R.E.5. Br niet Íneer in,
zodat de aerste 2 puntjes binnen zijn.
Zondag naar Terhorne en daar liggen onze volgende
tr.lee punten te uachten.
T. Rodenburg,

-o-o-o-o -o-o-o-o-o-o-o-0-o-o-o-o -o-o-o-0-o-o-o -o-0

u"àro*'

"a"*

o"o"
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Elftcil
Renado4-Oldeboorn3.
londag j,I. moeetsn L,e voor onze Zde kompetitie_
uedstriJd naar Renado in st.NÍcolaasga. iJ" gingen
rs morgtsns 11
st.Nic.
ànderíeg-re.uur.rlch!rng
gende het zo dat
"i uater uí3na
de ruiteÀuriseers het
niet konden vsruerken.
ívlaar of Lras het afgesproken Lrerk Loen ure het veld
gpglngen uas het droog en het bleef droog.
Daar de jongens van Rónado nog midden in-het feest
zaten dachten L,iJ dat het nÍei zo I n ,oàiti jke
rJedstr jd zou uordÊn. Na 15 minuten kuamen brij op 0-1 voorsprong door eÊn
goede voorzet van Kees K. en pieter H. roÀde
de
zaak af.
0aarna glng Renado in de aaval en het
al vrlj
snel 1 -1. Nog geen b minuten later uaeurerd
het
al 2_1-.
Nog net voor rust kcnden ue L,eer op geliJke hoogÈá
komenl door een snerle vrÍje trap u"n piáter H.í-2.
Na de rust hadden ue oe uind teqàn Bn rrádoen bre
paar moole kansen maar zE uerdèn nlet benut.
"ÀÁ
Aan de andere kant Lras het r.lel ba€r raak zodat Lre
!reer achter stonden. Flaar tien mlnuten voor het einde ura$ het dan toch nog raak, 3-3 door lyleint H.
yrl ik nog even onza ráioer R.Tysma sterkte en
beterschap toe b,ensen namens het hele erftal,
hlj is ín Hoogeveen in hat zlekenhuis opgenomen.
""ni-.
Joh annes.

0ldeboorn - Harline*n*
Jammer, het Sde eLftal van Ordeboorn zou hat vieitekaartje afgeven bÍj A. U. U.2.
0e jongens L,aren niet 1AO% maar 1SB% gemotlveerd.
De jui stg opstelling r,rerd besproken , náàáár dat
uas op de reis terug naar Oldeboorn.
Uat L,as ar eiganlijk aan de hand.
In Harlingen aángekomen kregen L,Gr de mededeling,
CIp het, ailand L,as afgekeurd,
9ut alles
0nder
eniq gemor uerd de terugreiá aanvaard.
0nder esn bakje koffíe bij onze castelein uerd
K.Akkermans tot aanvoerder gekozen.
Jonqens, tot zondag tegen Nicalor 12, thuie or'r r r r
0e leider Henk.
g1 deboornlB
ReadSuart.

Zaterdag ?8 augustus moesten L,e aantreden tegen Read
Surart vocr aan bekerr.redstrijd. Ue hadden allemaal
goede hoop. lJÊ hadden 3 ulssels. . Deze r^llssels L,aren
in de eerste helft: Kees Reitsma, Harry'Brandsma en
Jan rJe Graaf. [r ston-d bijna geen r,rind zodat de teqenpartij voor de aftrEp koos. Na enige tijd bleek
dat de t,egenpartij toch uat sterker lras maar L,s gavan ze leen kans, Na êen verglssíng 1n de achterhoede et,onden ua met 1-0 achter.
Nag gaen 5 minuten later stonden ue al met 2-O achler. Zo besloot 6ên van onze leiders l"aiders om te
uissel"en s zadat Jan de Graaf Br in kuam. Deze ïr,as
nog gsen 5 mín, in de uedslríjd en maakte €r 2-1
van. Uoor de pauze maakte de tegen;trtij nog 6ên
nf tuee doelpunten. Nu uas het pauze. Ue kregan
limonade in een bierglasl I J l
Rinse Jan da Uegt ging sr in de tuleede helft ult Bn
Cees Reitsma kuam elin en llarry kon zich ueer in
zrn pakki e sbeken.
Ua hadden ncg goede moed maar toch r.,ou het niet zo
goed lukken. DE tegenstanders.scoordan toch uat ge-

makkelijker. {n het slot van de uedstrijd uerd sr
qescoord en het stond het 9-4. Na een snelle aftrap €n een snelle aanval stond hat 9-5 binnan eÊn
halve minuut,
Al deze vijf doelpunten zijn'gescoord door Jan de
G

raaf,

--8*-

Een ex*A s[:re]_ar,

01 deboo

rg. *

T_eLlli s.p.e1 r,

Zaterdag I sept. vsrtrokken L,e uit 0ldeboorn.
Ue hadden maar tien man omdat er 6 oF ? rnoesten
afzuemmsn.Osk hadden L,e nog 2 E-pupillen er bij
die ue tevans even harteli k bedanken.
De eersteÊ nelft ging het niet za goed en Teruispe3had veel kansen die niet benut uerden*

Ën zo gingen L,e de rust in. 0-0,
Be t,ueede helft leek het veel beter te gaan maar
val voor ti.jd maakte Terulispel sen goa.l,
De tueede goal viel vlak naatr een doeltrapr En zo
bleef de eindstand 2-A.
Jan Petar van Steinvcrorn.

ïper?op1,

Qlrdeboo rrl_E

r
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G

c
fiet het nieuue elFtaL moesten r.,e een toernooi spÊ.,n
1en, De nieuukomers Lraren Theun en 5ymen. Het toer- lC'
nooi L,aa in eigen dorp dus dat moest esn voordeel
zi jn. De andere ploeqen LJaren i Grouur, Jubbeqa en
g
Tijnje. Niet de elechtsten dus.
gr
Ue moesten de eerste uedstrijd tegen Jubbega. lrJe
&
moesten Br nog uat inkomen, maar dat duurda uat te
#(Í
lang zodat Jubbega niet moailijk met 4-0 L,onr
$
De tueede r.ledstriJd moesten Lrs tegen Grouu, LJa uà4
e
ren heel r.rat beter dan teqen Jubbega, ívlaar toch
hadden L,e een tueede nederlaag te pakken 2-1, net
c
een goa'I van Theun. Siatse zau de bal er in schopo
pen maar de keeper hield ztn voet vast. Gelukklg
kon Theun de bal Er nog ln schoppen.
De derda uledstrijd rnoe$ten L,e tegen de Tijnje, Er
È
moest ook nog een keer gerronnen ulorden maar in het
í-4 C
eersL; kregen Lie ÊBn tegenelag. Johan dacht laat ik {i}
penalty.
{t:
eens volLeybaJ.len, Due
ÍIaar met eÊn fabel- {íJg.o
achtlge duik uist onze kaeper Symen de bal €r uit
"q!u
te houden. íYlaar Lre kuàmen later nog met 1-0 achter" >uo
"ltr
ÍIaar r,le hadden Itflyingrï Harry nogr dia êsn eublleme r"l.-"i!i: -{
-o
goai. rnaakte 1-1. f n Johan maakte zi jn kleine f out je
:
C'
lFl
goed
f
Lreer
door de ui.nnende tref er te maken.
ftr cl
7o uerden Lrs toch nog derde.
rO
De stand:
iti !
f6
c
1. GrouLI .
.
.+ lJt Í!
(]l
et
*"
i. Jubbega,
kE-l
3. 0ldeboorn,
(D=o
>cf >
4. Tijnje.
03

,1

@

ft

Ê,

í+

{11

*-9--

Svbianrj"

WedstriidPrograÍïma
zaterdag qPnioren
rr iI !-o!!-!:-ltrtrfirn t;-a1.
2r klre 0 t0OóJ

ïfr':fii

i.ilf:

09 01

:

ll.J.'i.f

l4.fdl
lq. ïl
14.ílí|
14. l(l
14.{}íl

tlo.P.'er
-Arur

.

OÉ-Od nl íkhmrn zn- I z'.ltt
0t -0t Ni ,i I rrÍl-íluílËtlesk.
I ? -Lr6 5.:hsrtËgo.tt.w' lo-Sl'ot*ogtli' 6Ír

r -v.UrËír
rt,Pier*sírÈ

Y.í!iktÊrhoon

Í).v.rl.llprdp
D.fli.rkst

rn

B
iunioreng-P-Lt!gÊ
jru'

'zi

ttll&.-tI

!e klag D (?tt)
ii6::i1T- Í il;iJf-fr-fiqpipru .8oys

ti

08-0? Dp t fst rattrl /en-Niotttf'gchnnl
0l-O1 Êreri Srnrt 2R-Í 'l .3,
ílÁ-Í1{r Íllíl€.hooro.Sf

jíl

Seld'l"rjlllg.

10.f,Íl A,ít".k.q

58
18

I

t.00

I 1.00
I

l.flÍ.1

,lnrrp tfl

W.Xl

r;tel

ya

iunioren C

,_1-lut,i!

'll Llar ll r rll

r! rpíiftJrH

te8r.

t

tj9:íj-7í-CfrÏ?ïustt-0

I

th;urrut tt

tr8 Ít? tlskkevbtil-5P' !ereetrt
l)?-0 1 Utlr r{}s-Ílead Srirt
(ló llq Hr lílre'ilc trl(!sse

iil-u', c,v. {)lylihtr-

Í t jtrjc

r'l$r H .

ll'l[]61.';.

1(.i

ll.óÉ !t rebi lH)
lt.rt€ vrre5{ltd?}

rari{.
?.
I

{l

rl. t)0

10.00

E

rlltÁr. I \ .i t'tt
I I *1, 1;3

ii',

Í{.}

í).

ll.{Xl
ríl-t)0

Xi,rr; lll
l,t,'t \,i l]1ir]t írtrrt(l1rnr'H(l
iji"ii[-ii,rt
itê lj/ 0l,h4rr{,{r, I 1r;rir_1t;l llt'rtr
llr-{11 i rJrrJu i.it1,l}(ri ld

pupillen

t,

I

lÍ1. lO

D
ouoillen
"l-+iiltill-l- \Í Í'lr

jjll

I

hH:

ti t90{.

L i.{,
i0. ti

| 1r',.ur'

lll. lll 1)J'!rli!)r,Ir, l.'À,!,t'.
tU, 1., t w,rr Ud,Àkki rJB

ttJ. r lLl

PUPILLËN lr[01iTS-JfffcSi4IIÀ-lE

F
J -

\r]iIJDAC' 14 srPTtr'l8rP:- l9s4

GiÍ1:-.6i-,

0r-C; lljcr-I tJr,jí:
0!-Cj !enrlernàaq-5i $r::r,le;qur'8i;
04-Ci oe Srearl,-tlt"bcar.r

08-C, h:sagi ra-ÊÊag 5*ari-

I

Á ír.'

iË.0i
le.Oil
r Ë , l.J',

--1 0--

ffi*fi,,'#ri*rrn

klav D

?e

(0Uá,

S]lmáTlp;i:3 !:.

0l-08 Arw-olrl,rbrlrrrrr

04-07

0l-0ó

lzc-Nrjtart

UrrletrcgtÈ-

St

zn

or.loqu

I

.
,

s . ó4

junioren B
/ tf

If 4gll,_

?

z-

Oo - 10 I iJrr.le ?0-tirrJrfrfhool óg
0l'O8 llpersru,Boyn 90-hlfrt rlhuirrn
.rfi-fis{Ít

Í.1?-lJl Nianmsch6st

0t-0ó l .Í

0n-Ot

. S_

il.,r.11r.tj

Srnrt

-0lrletroorn

5f Jtxrre r$-{furbga

t{,

?g

{l I

-08 0lrtcberrr-Sakkt.tcurr

O?-07 5p,Vt recrrl -ttíltros

.!.tirc{rstÍa

ï.i+df Is!ci!s!lc!:!sr
e,00
r.tto
t2. t5
I

lr.lt

0 l-Íló tlearl Slarl -ltr lrírÍr
0{,05 '1c l!leose- t lJlrJg

ll. íti
lí,,lxr
lr,r0
Itl.t'0
I1,00

D

HHB^il19T. P I t{.tt

R

xlas 4ti
GlIS-Grsloot-trgrr3c
0I

-04 5C &JorÍ*lefg!6-Otílcbuorn

0?-0

! I3orrger {tuyu-trspol

ra

9. r0
r0.00
10.00

f,itl
lU. irU
l {, . {tri

--11--

tcr

A 1,.0a!bl ta

}t.v.tJ.Vrilt

junioren C

t\l.ktJlt 2! !! pil Hr R trtlA.
it klus H ( ll5,
{J9- lU ík tlrtÍf rour-u.v. 0ly;rhru

rt

I .,.t(lu.:rlrcrtrc'

r?ír lqr!_l 1g_4.

klcs D l?27\

5e

14.0{}
Íi
lt. í0
14. {n
l{. tlJ
14.

A.!.(l,lJr/.r
J.f*r.lrtcr
J.fic1er
5,A.irrurrruÍrri

senioren
zondag tsTfrvlÊtt
lJLlà.

,'0\DAt, L5 5r
. ,^.L
'
c'\bu)
2t kia.9
1C-02 s.r. Íhor-U-D.v'
09-0 i ï ic;rger EoYi-de tllesthoek
ti8-0Á Ooslerst reek-Gersloot
07- C5 0i.riebcorrr-

14.dn A,r',d.Zae
lÀ.00 À'Buualda
ill . 00 8. F . 3t obtie
14.00 A.DiikËitê

tl.ltije

14,0c

.12-06 laÍrÍlhullen-BoYI

t'Llr!: I iFlTl
ll-.tti r'.rtr,rrr' lll,ill)'|orl I
(til-íl { flri.irri ur.il l-l {' NFsrrt illl
tlÍl..ll.t Ài,kruq 1.1.1.í;. I
llI {l'r Nttuwishool 4l;.A.V'f .
i?.ilí, li.l.';. i ll.ririrl'k íi

l/r.nil
12. \,
I 4, tt0
l{l,tlll
2 , í{l

/l

.1..r,'tcnil.!
fi " ilr. r I qn:r

I'l.rl.Wi l'rrtÁárC
l'- linridrr,rrrd

1

Il

.ir Ll.r,, I tt'litlr
irrj ïiz-,;;.''tïtïFlrra ó lt1trl'
ll;,. ij { tl}(L l!r,l rt t-ALl.trre 4

il.{iJ:ree,r

-- -:J-a

!la,.l)4 OIUr(Irr;l ut'xrirlc ó-lletrs'1ir

4

t{} U) nlílchultpaíis 4-HdululrlJk {
5r: hlas H tStBI
ó9 nt Too'l-crtl I't .5-Í . 9

{l/ t{irstór ll-Harlrrrgerr 5
t !,larqa ó-0!'t0boorír 4
t)à-0!. gl4:k Uols 1-ítlrràldcri 6
itt-nt t , tosldrril 7'Oostcrlrttura
)r r.ia-s ! titll;
bg.0? rlu ualderr 4 lrrrsdm )
07'iií dt l.rrrr )-Slgurlurs t
llà-(|4 [r]írtro0írr )-iirr:rtur l?

I'rrlrtrl'l:'ír'rlrl'

10.00
I 0. {i{l
I z. tt0

í

I

O.

t

H.rrÈ ltucr
J. l.wr:

l)fi

lr rJl

r

t

5iltrtdutrr'hlct

l Í]O
l?.ï)
9.OU
ll. t)

I

li{l-

í17-t)

l ?.oo

5

tr). 10
r 2.00

ltl.

{(}

zondag senioren

2:i 5i Plt.t.iti li t984.
llrs $ \BÍ,íl
Ítl-10 l{rrP,rlró-s.r. ll\rr
zoi.oA6

?,,

{i í-

íid

01 - íl

/

,

01-0ó Írjrr.;e-BoYi
tr, klar I i$17)

l ll I c thlrrrt - H.1 .5. )
í,1'10 t)lrl}lrrl.rirr ? lrnott

.li.O(l
lU, t{,
t4, fil
t/-llír
t0.0U

l

':

ll !-Ull i t l$:uurlrrl Al,(!Ílril 2
U4-tl7 I .l -5. l-l{rturrorlruot
05-Oó 'r.A'V.Í:. í-H-$rcrk ó

lr

1

ir,' i)i ll;ri i tt'(it'lr rr'd;!r iitt ir
lll.litr ili,iri.('r)lr1 4 iti,',k 11,'1r' !
tlil tJ', llrriwdl,ll'tr {, {,1'llIlttll,,:,
'.r L lds ,, rtl !l'

h;ul,lt. c
02-ii/ lrrrsisr )-Ahkrur! )
ot-iltr fllauslil:rs t-01ílrbo(" !r )
tli tl" i\ilcd!r]r I:-A-t,.V' ?

A,tlrla lrla

A.l

1;rssttrr.l

I rrrdl
5.ttargldv

l).

tl.ttrdrreurarr

tl.ricitsÈa

L.li0rls

e,,lJr.rJ*ilull

!.lh,eihlrd

r r'r, I
er.,.t
tí,.Í,ii,.li..""i,
i0,lltt
l.-l.irrrlwb'r1,,'"r',r
lli.tl{l
12.0t,
Á.1 r',iilt I d

I r r,{

i,'11,,:' -!
lï:jl-tiuut:rri,rr,1o'
r''lll I[1rr'ltl]d(lb
19' tt)"i,t
[i] tjt It.yr..1t' 1 ÍJl'ltrlrlrrrl
Ut lli,,llLtt$t 4 lií{l/'Uli5tIr*írlrlE 6
(là..t)) liltvrarll a-llu.rlr:ltr3k 4
',, ei.r, il,t{rll:
l]'.,. tll ltr,,:rl íi,'r:l / r I lIr,l!rrrl /
lli llil i.:),1, Y-l\ii.r1;;l tl

tt-,t-ra,tr ïc

t0
14.0t]
I +.01.|
l). ÍU
t4.00
I 1.

- I 1olg.'r i}c1 s
.le r{L'sth()ci<^[]o5të15t leck
Gr:r s Ioot -0 l,letrucrtr

t)2 - {.}v lj .0 . l, -

'ir l'r | |.1.

llJ't
l i,t;{l

i

ll, ii
i{!. Ittl
I ii. itii
i:. i,tl
,1. 1li
trt. ill)
|

?.llii

tl,

íd

--1 ?--

