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Het afgelopen weekend is voor onze club tanelijk "zon-nig " geweest. Vooral het eerste elftal schijnt gein -spireerd te zljn geweest door de zon, want Robur werd
in Harlingen net liefst 8 - 1 verslagen. Een opvallend
hoge score, a1s men weet dat onze jongens in de twee
voorgaande wedstri.jden nieí éónmaat het net konden vin
den.

Ook het derde weerde zích zeer goed door deuitwedstrijd tegen Irnsu-rfl I te winnen . Een beste wed-
strijd van onze jongens, vooral omdat de strijd in de
tweede helft door hen beslist werd.

1B kon zich, rnede door enkele zwakke ogen -bli-kken van de achterhoede, niet staande houden tegen
Blue-Boijs. De'nederlaag viel- uiteinde]-ijk nogal on-.-
verryaeht hoog uit 1 - 4

Zaterdagmiddag hebben de welpen voor het
eerst na de winter weer eens gespeeld. Het tweede
verloor net kl-ein verschll ( O - I ) van lkkrum,
maar het eerste revancheerde deze nederlaag goed ,door. hun tegenstanders met een 4 - 2 nederlaag naar
.Akkrum terug te sturen

De kornende zondag brengt ons de bi$rnatch 01-
deboorn - Blue Boijs. Vooral nu O1déboorn de puntjes
nodig heeft om zijn kans voor de twcede pl-aats tè
behouden en Bl-ue Soijs bij een overwirlning weer een
stapje dichter bij dc titel komt, kunnen we ditmaal
een fel-lestrijd vcrwachten. We hopen echter dat het
een mooie sportleve wedstrijd zal worden, bijgewoond
door zéér vele vo e tballi efhebb ers .

oldeboornsters stel onze jongens niet teleur
en kom ze zondag a.s. aannoedigen. Zorg erwoor, dat er
niet nxeer Beetsters dan Boarnsters langs de lijn staan
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Sneintoaidd ci sit it vrêzc
Bccts kort dan cp 'j.zcs taGoaltsjes kinnc j ir,nc ncitsj;r
Dizzc kear noatt'vr"ck h!.rat haBliuw jin'ur'sel-s . 1íol_ dêr on tinkc
Br0k t*ktyk ..n w3z bir. tSpyljc nci't ji'n wurdich binnc
Snein twa punt.n ,, nindcr nct.

Jac dc Vos

ROBUR OLD]BOOBN

. \,i i j vertrokken j .L. zondat naer ilarlinl:cn mctdc g:cdachtc, dat hct wef eens cen Zccr r:rocili;tË weO _strijd kon worden, ondat onze tcgenstanders fót zoudcnveehten om van dc laa"tstc plaats af tc kcmen .
Mae"r.nct dezc gedachte zatcn wi j wcl ver naestde werkcli- jkhcid, w.rt vve wonnen net ne_ai 11of st 6 _ l_

.'ln hct hadden cr no; m\:cr kunncn zi jn. Het e crstc kwc_r_ticr va"n dc wcdstríjd wa"s Robur ieté sterkcr á;;-";;;-
ne.ar: zij boektcn ín dczc pcricdc gcen re suf tar.t cn tócnbcfonnen wij cen bectjc op toercn.te kor,cn .N."dat onacr_gctckcnde cen b a"f uit dc hoek ha.d Ecirebbeld Eingen vrcin éón ruk door naar het Robur-doËf'cn hct *"" Ein""-dic. ncb cen wclgericht schot Oldcbocrn de lciding .:af .Na hct nissen ven ccn p.e,r 3ocde kmscn krcg,:n ilc-'1óríinutcn vocr rust cen corncr op rcchts dic locd doorJan J. voor hct docl wcrd. -_.pleatst, naar lte J. op dcjulste plaa"ts stond_ en de b c-f via z.á hoofd in dc tóuwenlict verdwijncn . (.'O- 2)

En na dc rust zou dan het schuttcrsfccst bca:in_ncn. lÍij brachtcn onze voors]lrong binnen clc 5 ninuicnop 4 - 0 door doelpuntcn van Sinen en Oenc .
.lian d c and erc kant ktry airr cchter ock er:n d oel _punt, tocn cen Robur-spelcr op doel schoot cn de bal vi_aeen Oldeboorn-speler in ecn andcrc hock verdwccn dan díewaarin ondergctekendc fa€I . l--4
Maar dit d oclpu_nt b-racht weor ecn bcct je inspi_ratie in onze ploeg cn dit rcsultcerde weer in á Ooet'_punten in zeer korte tijd. Eerst benutte Ja^n.J, een

strafschop op beheerste wijze en even]ater was hct Sinendie all-een doorbrak en de kecper passeerde. 1 - 6.
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\{eer kwa.r'. er even cen periode waarin de goede kanscn
níct werdcn benut, naar ccn kwarticr voor hct eindcliep het weer aas gesmccrd en wecr was het Siricn die
Coor dc Robur vcrdcdiging wendeldc cn langs de kcpcrhct docl vond. f - 7 tlog gcen 5 ninutcn l-atcr bè-
nut.tc Jem J. c en gocdc pass en 1eg numl:.c r acht ookin dc touwen .

Dc laatstc 10 ninutcn vcrJ.icpcn rustig, zo -dat cr gccn doelpuntcn ncer viclcn. Ilnduitsl-ag
dus f - B

_ _H._dg!o9"_____
IRNSUiil 3 - OI,DTBOORN 3

Door enkclc i:risvcrstenden zoudcn wc ccrst netf0 nan naar lrns Lrn, maar op hct laatstc noncnt was
onzc 6eblcssccrdc kc:pcr Jappic, zo b;reidwil1iEl
cn e-f s rcchtsbuiten onzc plocg conpJ_cct tc n:akcn
cn hij dccd hct gczicn dc onstandighcdcn vocrtref-
fclij k

Voor di: rust stondcn wc ;crc3old r:,c t dc rug
tcgen dc nuur, hocwcJ. onzc uitvi,flcn zekcr gcvaar-
líjk vrercn, naar Kocs kon di: gocdc richting nog nict
vindcn. Dc rust é:in6, denk zci gccd werk van dc ach-
tcrhocdc, ini.rt0-0-

lí rr. dc rust , llclkc bcgon nct vele schotcn
naast. van Irnsun, bcíonncn wij vrcrkclijk nct icts
vvat op voctbal fijkt , ki;kcn cn plaatscn; hier
clocr ku al Kccs vrlj cn nu yías hct o - l-- . Door ccn
vcrko,rrdc uittrap van ondcrgctckcndc kwan dc R-bin-
ncn van ïrnsun vrij, wat ook prcnt 1- 1 bctckcndc.
[ort daarcp vucrd dc nidvcor van Irnsum gcdc5radocrd
tot rr loctsicbalfcr " cn het vcld uitgcstuurd.
ïrnsur: nog nict ontnocdígd ? kon ons nu evcnwcl nict
rir.-.cr ?.e"n, d ?"..r rJij bleven spclcn cn Jan Nieuwf a_nd
cr uit ccn rarc hock f - 2 v est maaktc .

Iiccs naaktc níet ver voor hct cindc dc zcge
tot cc-n f ci-t, door nct óón ve-n z'n bckcnde knocrten
cr 3 - I van tc nakcn . Lcuk gcspccld jongcns? voor
al na d c ru.st .

J . Vcl trnan .

1TEIPXN O'-,D,IBOORN 2 - /J{KRUM 2
0p deze. ncderlaag haddcn wij niet'gerekcnd.

ook no6 wc1 op eigcn ve1d. oepkc Valk w.as
ccrste helft kccper en lict cr gccn bal- door,
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,De akkrurnmers waren sterkcr en liadden dan ook gevaar -lijke karisen. De eerstc helft verliep zonder ecn doel-punt. Na de rust waren we nog zwakker.. Binne en Fedde
vormden wel ssn sterke voorhoede, maar nog niet sterk
genoeg, Onverwachts kwan de bal voor ons doel . .rlkkrum
Iiep er achter aan en schoot in doel_. I - 0 voor .llkkrum.
J axi Hendrik kreeg nog een goede kans, maar hij schoot
naar Binne en deze zou schieten, naar lkkrum had er op
gcrekend en kreeg hem weer voor het doel. van ons.
Maar de scheidsrechter floot. Dus een 1 - 0 nederlaag.

B.J.de Vries.
OPSTEI",IING vooT ZOND]|G B IVIEI

Oldeb-oorn 1 tegen Blue Boijs 1 - rlanvahg 2 uur.
H. de Roo s

M.Meester - Sj.Huisman
ïV.Schriemer - H..Akkerman - Jl.Jeninga

W.Huisman 0. Schriemer S. Knol
J. Jeni-nga J. Kalsbcek

RESERVE SJ. I'/IIGENI/,R

ïRNSUM 1B - OLD$OORN I B. vertrek 10 uur per fiets 1
[{.J.v.d.Ve1de

P.de Vries 1,. Poepjes
F.v.d.Meulen- J. de Jong - H. Wagenaar

_Ioh .9ro uge r-{ . E. Ii guylenq-!. 4k!e1m4n-H. J . Ni e uwlald- S. Jager
V{ELPEN .AI{KRUM 1 - Oldeboorn 1 Zaterdagmi{$ag.

vertrek 12.15 per f iets
D. Valk

S.Rodenburg Á. Dijkstra
U.v.d.Velde- lV . Huí sman- S.de Jong

,/t.Nieuwenhuis-J.v.d.Meer-H.de J ong- li. Rod enb urg-D . 0o s t e r-
lEEIgvgH.Dílkstra_ ___p"9._._
l'yrrpnN iKrRInu 2 _0r,Dmo0Ri"?";í"ËïïB$Ël"f;Ë*"

0. Valk
S.Rinsna F. Rodenburg

B.de Yries -J. H.Serkenbo sch- T.Meester
F.v. d .Me u]. en-H. B ro uwe r-B . Oo sterbaan-R. Valk-B . v. Heel
RESERVES_._J.V/.v.Heel- - W.Watzema-_D.ï,angeraap_ _ _ _ _ _
MA.ANDIGÁVoND a. s. spelregelavond voor de B.Junioren

in Cafetaria Bethlehen .


