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DE AFGII,OPElV TONDAG
6racht ons slc=chts tw.s r,lcdstrijdu-n ondenks hc't nooic
we cr.Dc wc.dstri jd van hc t tv-vce de vJc'Íd uitge stc lt1 cn
dc wcdstrijd van dc B juniorc.n ging nict door omdat hun
tc gcnstandcrs t11e n in I nacht dc' bof krcgcn.Jamme r
voor dc jong".n-s die rcc ds ge.kle e.d op hc.t te rrein ware n.
Iiot ce rstc: spe clde uit tc.ge n e en ztch 'fe-l ver\',rr'rend Rcbur
dat nog in dcgradatíc8e vaar vcrkr'e rt en -DLhaalde daar 1
puntje tcrwijl he t dcrdc*dt conpe titie af,sloot ,nct e cn
5-5 ne dcrlaag tc g-,n Thor 1.
v oor

DE IíOME}ïIE ZOl'ï,AG
st,rat urr al-f.c.cn €er}ïrc.dstrijd voor onze B junioren op het
progr:lnma cn wcl tegsn lrnsum.Dr'ze' wedstrijd v;ordt gcspe cld
i-n lrnsum cn v'rcl- on 11 uur.Scheidsre chter is dc hee r
3. ttonn c'r .
Voor dc opstclling vcrvocgc men ztch vJcer bij Jclkr'" Bcth-
1chcn.
0 x 0 x x 0 O x 0 x O 0 x x x-O 0 x x x 0 0 x x x O 0 x

Vs)rslitgcn.
Flobur-01d. boorn3
Ecri voor li- jf sbehoud vcchtcnd Roburrbe eft tcgcn ons u/eÊr
c.en kostbaar punt bu'machti-gd.Daar zag het in hct |c'gi-n e -
venrvÍ:I nj-ct naar uit.t)irect na hct fluitsignaal trokken
wc ten a:mval.Htt Robur-docl kw;uo soms onde r hevige druk
te sta.:lnrma3r doclpuntcn blcve n uit.Totdatrbii een Robur-
uitvalrde gcheel vrijstaandc linksbinnen 1-0 aantckende.
Hocwel Robur hicrna Setcr bcgon te spelenrwerd hct voor de
rust toch oog gclijk.Hc'nk brak door en scoorde be he crst, !



7
I

Na rust $ing Robur cbcrk aanvel-L-'tc1 spclcn.L{aar onze verdcdi-ging hield goed stand.Toch kwam RoSur aan dc lcidine"Dc
scheldsrechter gaf n1.een p.!?lty vjcs-cÍ]s hand-q(o.i.óp ap."pc'}Icrcn van enlgc spclers).old..5oorà ging hi.rnl icïs fc1-
J." spu'len.En vijf minutcn voor hct *'iádc.-ncrd hct g.,lijÈ-
Een in het nauw gr:brachtc BgbyT spel.'r schoot,tot oit"eïtingvan allcs wat_Ro5ur wasrhaid'langè zrJr. eigcn'doclman"
En in de slotfase Sehaalden we 5i;na áog dJ voll_c= rvinst.Jut {. , vgol op€l doc1, wcrd 5i j zi jn f cnJn vastgchoude.n
zodat ook dcze' Iaatstt kans verl_oren ging.
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T]norl-Oldenoornl.

Standen :

Dictus.

onzc l-aatste. wedsbrijd konden wc nit-.t in een overwinning
omzetten.Voor dc rust werd er hard gcnoeg gewe.rktrntaai àq.kansc'n werdenrnie t_ 6enut.rn er:n do€lvuorsËcÍing voór-ÀctThor-doelrwist Paul Goerrcsrdgze was in topvoimrd.. stand
op, I -.1 tt-' |re:ÍrgÊD.Maar dit rieten dc gastheren niàt opzícb. zitten en mct dc rust was dc. stand. 2-1.rn het pegin van de tweo..dt helft hadden we vreer he t 5erruchtc }<wartiertje en toen we=rd. he t  -}.Door e q.n fraàidoerpunt_v_an Jan Kramel v;erd. hr.t 4-2.Evc=n 1atc" uoo"á*not
2_-4 ea vlak voo-r.tijd maakte J.IIie uwland o" rro[ 54*van.trve hadden nlsschien €!n Seter re sultaàï-uure irci árá onzcclor'lverdediger niet ziek was gewórden.ztjn invaríier he cftnog !g v,rei-nig ervaring e n inafcht.
9f zijn dit seizoen met het der.de slechts weinig stru6Se_lingc'p ge wee st ,rn dit se izoe.n_ vergaarden *; B ;;q;o"if ó"ig,jaar 5.Misschie n word.t het volgenàè-Áài"ouïI nog 6e ter .
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De stend van het eerste is bijgenerkt t.e.m.4 apri1.Dc ande re standen t.e.m.28 maait.xoxoxoxoxQ )rox
!gg1!_!1ttc u/etcnsvuaardishe dcn= ===== ==========_ i=j==iJJf==== ==
lïist u dat Good.old Henny Nieuwland reeds cnige tijduit dc circuletie is wo[Íol zickte,Zàek-hen ecns op.Wgnnegl je zick Scnt wiï je graag cens een beetje af_wis*seling. v u ---u

l,list U dat het_protest van Bluw Boys tegen Stiens is
?fgewe zen,wacrdóor de srand-g.-.li;È" ËtijFi-i"-siïË"Ë"dus de wedsbrijd met 2-1 gevr[nneá nàefi.
qJ+qt U ook dat de A juniorcn en ons
aÏ-1o uitgc spr.cld, te rói;l h.. t eerste



wedstrijd moc.ten spe lcn.In de compe titic van hct
eerste zijn Irnsum en Arum reeds uitgespeeld.
EL.n dL.ze r dagen wordt beslist waffre.-.r de wedstrijd
voor onzc oud-spelers om de Hcnk de Jong wisscl5c-
ker zat-. worde n gcspec"ld.Vriij zul,le n dr. datum en
vcrdere byzonder!.,9o9 !i!4:n5ogt_publicc ren.

Voe tbalflitsan
Robur had pech.

Ïrang hebben v.rij als trouwr supportcrs
Onzt keus op Robur l:ten gaan,
',Ïant Harns ble e f u.c.Íl kwertie r voor rt clndc
Met 2 - 1 op ons voor nog stsan.
Totdat------en r:ic.flarrd zour t gcloven.- .

Ja--zonder toedocn van Zv'r:lrt lïit
Itrij konden toclr e cn puntje halen
Mistroostfg rir.p e sn clk ; hij zit.
Doordat hun Sackrhcr:1 nonchalabt toc.n
Dt-. bal schoot in verkc.crdc baan
Ioen liet hij cige n doc]-man visse n
Misschien kornt hem dÍt duur te staan.
Hc.t is voor Robur nr,aar tc hppen
Dat mc.n in wonderun gelooft,
Zotn back toch zal mcn nict ve rw'ijtcn :
Vii.r3rom he5 jtons die kool gcstoofd.

Jlc.dc Vos.
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SPORT EN TOTO..
Vorige w€r-:k vond U in Uw c1u561ad i.n foldc-r \rta
het nieuwe tijdschrift Sport en Toto.
lïanntcr U de ze folde r goed gclczcn hcStrwcet U waar
het on gaat. Voor de goede orde nog.even h,*t vol-
gende r '

Dit nieuwe Ulad(elke vueek) rvordt verzorgd door e en
keur van Ëc.rste klas reporters cn Sehandclt alle
sporteb.lJianne er U ztch abonne ert op dit blad, (prijs
Í l.!O per roeand) ontvangt Uw verenigingrwannÊ€r
U z:È,ch 6Íj ons op$:eftrf2.!O voor iedere abonn€e.
Wanneer U tevens de reSus oplostrhe6t U kans oi)
een Zwitsers merkhorl-oge.Geef U direct op.Het kan nul


