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Vrienden , Dit is voor dit seizoen het laatstc krantje.Vier en twintig keer heb ik het dit seizoen vo1 gekie_gen . Sons net veel moeite, naar hct is dan toch ge_lukt .
Hleronder volgen dan eerst de standen van deverschiflende afdelingen :' K.N.V.B. 4e kl_as il

Ofdeboorn 20 " 25 p. Black BoijsDe Sweaeh 20 ' 2l b. Trynwal_den
Stiens 20. " 2J !. Bai<huizen
31ue Boijs 20 ', 21 p. D.T.D.
'il .Z.S 19 " 20 p

20 wed s. 20p
20 rr tq
20 n 16
20u14
19u7

!

l
We blijven dus de tweede plaats behouden , hoewel eeneerste plaats er gedurendè deze compàtitió À"àii-i"àË_
?_:!:l . Y"rl *"__*ogen toch ook tevrèden zrjn mct ee.itwecdê pi_e.ats. Voor het eerstc jaar in Oe k.tt.V.g. óndan al zq'n goed resul_taat . Biavo jongens .

, {"t-t*ggde,_dat_cigen}ijk v, el te laag speeltn.r. ln de.le klas F.V.B. heeft het in dezc [laè nicteens tot een kanpioenschap. kunnen brengen . zu àináii_den op d,e tweede plaats achter Trynwalden l
Trynwaldien J l_2 10 -e- 2Oldeboorn2 L2 9 O 3Bergurlrl 12 7 I4Trynwalden{ A2 4 I j
lkkrurn3 L2 5I6
Ol-deboorn 3 L2 I I B
Bergun 4 12 l- 0 11

58 - 16 2Op
46 - a6 1Bp
4a - 23 f5p
35 - 43 1lp
26 - 33 ltp
27 - 67 ?i,13-50 2p

Zo u -zíet. speelde ook ons derde in deze afdeling. Enze .zijn nl-et. eens op. de -laa,tste plaats geeinai!í . \ryËweten dat dit een vr!"end enploeg is en Oát aeze"man_-nen allecn voor hun plezier voétballen. Toch hebbcn zenoch dri-. oveminnlngen uit het vuur weten te 
"f 

àpánl 
-

Ook de Junloren .A eindigden op de tweede plaats. fnhet begin van de competitie wilde het niet recht vlot_



I

tcrr, riiaar fatc-r hclrbct\ zc zich lri-náL hcrstcld '
Dc starden zijn hicr;

4 L7p
L2 r3p
I 5 lon
rB 9p
22 7p
32 6P

-tkkrun la B I I 39-
óïil;;""" to 61 3 rq-
;;;;;- ro 4 ? 4 L6-
liá"r. loi;s I0 4 I 5 L6 -
lár,g"ru',"t! ro 31 6 L5-
noaó-swa"I l-O 31 6 11 -
Hlernce is dus cle conpetitic afgcslotcn en zou ik- er
voor dit ielar een punt achter kunncn zcttcn ' Ik zou
àáf.-4" heien Je'c. àc Vos, J' Mijnheer en Dictus nog
àank willen brcngen voor hun nedàrnrcrking cn hoop dat-

"" 
^""t-[ittko,ooná" jaar weer hun bijdragen zullen wil-

1cn Icvcrcn .
Meaï' lk zou toch nlet wilfcn cindigen zonder

ook een woord van krltiek 'iJièàro"r=t dan over dc leidcrs van de diversc
elftallen .'Zo U wect hebbcn we gcen elftalconnissie
À"àr É"cft ieder elftal een lei'der - Iedcr Yan deze
frerè" "i"f t dus iede rc wcek z'n el-f tal sal:']l en dit is
;;;; ;;;-i"-ó"rà ótup rout ls ' ln heel grote vereni- f;
áing"n waar nen over ioldoonde s pel e rs-rate riaaf be -
schikt kan hetr ,.."" i"-á"= klein clubie kan het li.ut 'I--íi= 

O,li. van de spe lers van het eerst e nict kan
of zi-.k is , noet dus naàr cen andcre 9!e191 v'rorden on-
;;"i;; on *, .r dle te halen . Natuurlijk ult een lager
Ei;;;ï ói "it de iunioren ' Maar nu begint hct' ook
à"rÀ-r"iA""s kunnón hun spelers niet nissen, want dan
fr"tU"at zij ook wecr te weini'g en 8a zo naar door '

If, zou de heren willen advi-scren, ga weer-net
elkaar on de tafel zitten en bespreek de ding:n' Ïn o-
.r."i." is er veel te bereikenr naar als het tegen el-
k;;;-;;i . natuurlijk nicts, letcn we dus naar wecr
;d;";;;; i"" oit siistccn van leidcrs cn wecr docn
JÁ 

"'aà 
ouds . Ncem het naar al-s agcnda punt voor de

eerstvolgende lcdenvergadering'
óok ovcr de tráning záI ccn hartig woordjc gc-

snoken mceten worden . Vooi de jongens va^n het eerste

"íËïË'4""-ioï, 
tàà" waar zíin dc .anderen gebleven ?

-l'io 
Ào"f "" met' drie e1-f tallen en ódn j unioren elf ta1 '

dus ào'n 50 iongens net elkaar '
Van het eerste waren geniddefd 80 y'o aanw ezig

maar de áàu"u seniorcn Op 20 trainingsavond en ;

68 man . De junioren op 20 avond en totaal 85 iongens '



He ; ti jkt vre] of het a'.1' I onasl ni cts kost X4oet lnne
Ni.rdan daarvoor nisschien " voor geen enkele vergoe-
diág" de loto ophalen . Ik weet wel dat .lrrn e spor-
tief heeft aangcborlen het voor nicts te wil-len doen ,
naar dan r:'ag ei van dc andere kant toch ook nrel iets
íoor gedaan"norden Het gaat in bcide gevalfen on
het best?-an van onzc club .

Ook het biu'rtjc drinkcn op zaterdagavond za1
uit rroeten zijn . rcdcre j'ngen die zondags het vcld
opkont zaL fíí noetcn ziin- , en niet op z'n benen no;1en
staan wiebel-en 9n afs het a1 gebeurd zaT et met
strenge hancl tcgen noeten worden opgetreden Voor de
goedwílfende joÀgens is het ook cen bedorv'en wedstrijd
Áls zoi-e ts gebcurt En denk eeils a.an de jonge jon -
gens die neéspelcn in het zelfde eJ.ftal . Wat zal- er
ín hen ongaan Juist de ouderen nocten cen voorbeeld
voor de .'iongcren ziin .

l-,aat het bestuur ook
i-ndienen bi j de F.V.B. over de
bij de junio?én . Nu staan vaak
jaar op te boksen tegcn jongens
Hier noet cen kl-as tussen kor'en

nog e ens ecn voorstel
inde1ing per leeftijd
jongens van f2 en 13
van 15 en 16 jaar .

ol-,íraoonN .lÁi1""" /' - - ROBUR rT VrÍ,OCrT.4s Juirioren
Dit krantje had al een paar weken êer'-rcr zaL'

l-en verschljncn, naa.r Íien had nij verzocht nog een pa"ar
\,jr eken t. ',ïif len wachten, opd at ook het verslag van
bovengcnoende wedstrijd opgenonen zou kunnen wordcn .

ilen verslag van deze wedstrijd kan ik U
echter niet aanbieden, want de heren van Robur hebben
het af laten weten . rlf een pear neenden geleden was
dezc wedstrljd vastgesteld en alle voorbereidingen wa-.
ren aI getroffen ori' de jongens ÍÍet hun leiders (vaders)
te ontvangen, riaar ptotsefing stonden door de opstel -
ling die bij J. Bethlchem hing een paar grote krassen.
De wedstri.jd ging dus niet door. Dit schijnt tegen -
woordiE allenae.f za naer te kunnen . Even een tele -
róont;E en - een kras er door - Né dat zijn we in
friesland toch niet gewend . Een rnan- een rcan ' een
woord-een woord . Kon vrijdags eens op de veenarkt
in I,eeuwerden . Daar worden dc koeien bi- j handgcklap
verkocht en gaat het sons om bedragen die in de dui -
senden, ja tienduÍzenden , l-open en dat wordt niet eens
zwart op wit gezet /ll-1e en die klap op de hand dat is
het " vertro [wen s-z egel I' Zo is friesland nu eennaa] .



Wij friezen hebben no5 altljd vcrtrouwen in de rnensen '

En zo moet het in de sport ook zijn 'U .áEGESPROIGN '' - '' D.AN OOK KOMEN X

Àlle voorbereidingen waren getroffen orn de jongens en
frun Uegefeiders zó goed nrogcli.jk-te-ontva'ngen Be:
"iu"" 

Ë" off,iciëts iaren ríitgenodlgd ' Jelke Bethlehen
zit met z'n grote pan soepr patates en carbonades ,

Né ."we viiden diï'aileniaal erg janmer |, onze
ionsens hadden zieh er allemaal veel van voorgesteLd '
lïe ienvachten dan ook van Robur dat ze dit op de een
of anderc manier zul-len willen goednakcn '

We willen aíit selzoen dan afsluiten niet een Sedicht
van Jac. de Vos

Hwat C./,'8. die , kin ek slagje'
bij ds Ploech fan lldeboarn '

Mar, l'. dêr noat foar fochten wurde '
;ioch dit mar ris rêstich oan '

Sioch'k ós konPetYsjestSn nei'-" Wêz dochs Sieatsk op't twade plak'
. Hwant der binntmear 'r kandidaten rr

Dy't iinur'sPringe oP it dak '
Ilan't hjerst nar wer mei moed dt ein'

op't sjitten j ir'ne ta hwat lein'
. Den sit ik net oer jinm'Yn nocd 'ik 1eau, dan kor:rt it fêst wol gocd '

Setink, -- dy't oanhêIdt meastal wint
en as .iinn'training flot dan rint

Dan hoopj'ik dat clk sizzc kin
u IWEN-KIII DÏI JÏER FO.,IRUTGONG SJEN 'rr

n
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