
Ar ddiwrnod oer ond heulog gadawodd dau dîm pêl-droed gadael Ysgol Dyffryn Conwy amser cinio i chwarae 

gemau yn erbyn Ysgol y Creuddyn. Roedd y caeau wedi rhewi’n galed dros nôs ond er mawr llawenydd i’r 

bechgyn i gyd dyma’r haul yn gwneud ei gorau i ni a galluogi i’r gemau fynd yn eu blaen fel y trefnwyd. Roedd y 

daith ar y bws yn un llawn cyffro yn barod am beth oedd i ddod. Dyma hanes y ddwy gêm gafodd eu chwarae; 

Bechgyn Blwyddyn 7 

Ysgol y Creuddyn 1 – 2 Ysgol Dyffryn Conwy Aron Hughes 23, 60 [pen] 

1. Loui Harris  2. Nathan Rowlands  3. Morgan Roberts 4. Deian Hughes 

5. James Morris  6. Gwydion Elis-Jones  7. Jac Parry  8. Sam Roberts 

9. Aron Hughes  10. Dyfan Davies   11. Elgan Roberts 12. Jac Elis 

13. Brychan Dafydd 14. Owain Williams 

 

Tîm brwdfrydig, egnïol blywddyn 7 yn dangos potensial gwych wrth ennill 2-1 mewn gêm gystadleuol oddi cartref 

yn Ysgol y Creuddyn. Mae’r tîm yn cynnwys nifer o unigolion ardderchog ond mae’r unedau a’r partneriaid gwych 

o fewn y tîm yn sefyll allan fwy na dim byd. Mae dyfodol disglair i’r tîm os ydynt yn gweithio’n galed a dangos y 

cymeriad welsom ni yn y gêm hon. Yn ystod munudau agoriadol y gêm roedd hi’n amlwg roedd hon am fod yn 



gêm agos efo’r gôl-geidwad a’r capten Loui Harris a’r amddifyn o’i flaen yn cadw’r gwrthwynebwyr allan ac yn 

edrych fel uned gadarn dros ben. Ar ôl 23 munud gwelon ni’r gôl agoriadol. Ar ôl ennill cic-gornel penderfynodd y 

tîm gymryd hi’n fyr i Sam Roberts yn lle croesi’r bêl yn syth. Roedd hwn yn edrych fel y penderfyniad anghywir i 

gychwyn wrth i’r amddifyn roi pwysau ar y bêl ond llwyddodd Sam i saethu am y gôl o ochr y cwrt cosbi. 

Llwyddodd amddifynnwr dewr i glirio’r bêl ond dyma’r bechgyn yn ymateb yn sydyn i gadw’r pwysau ar y 

gwrthwynebwyr efo’r bêl yn syth yn y cwrt cosbi ar ô iddo gael ei glirio. Yn ffodus glaniodd y bêl at draed Aron 

Hughes 10 llath or gôl a dyma fo’n taro’r bêl i cornel y gôl, 1-0 i Ysgol Dyffryn Conwy. Ar ôl y gôl nid oedd llawer 

rhwng a dau dîm efo James Morris yn arwain yr amddifyn yn llwyddiannus a Morgan Roberts ac Elgan Roberts 

yn cyd-chwarae’n wych i lawr yr ochr chwith. Elgan oedd bygythiad mwya’r tîm yn gweithio’n ddi stop a fo oedd 

seren y gêm. Wrth i’r gêm agosau at y chwiban olaf dyma’r tîm cartref yn cychwyn i ymosod yn fwy aml. Ar ôl 

cyfnod parhaol o bwysau a’r tîm yn methu clirio’r bêl yn gyfan gwbwl am yr unig dro yn ystod y gêm dyma’r 

gwrthwynebwyr yn dod a’r gêm yn hafal efo dau funud ar ôl. Roedd hyn ychydig o sioc i’r tîm a disgwyliai pawb i’r 

gêm orffen yn hafal. Ond ymatebodd y tîm yn wych ac ymladd yn ôl unwaith eto ac yn ystod munud olaf y gêm 

chwaraeodd Brychan Dafydd bas trwy’r amddifyn i Aron Hughes rhedeg ar ei hôl. Roedd yna ras ymlaen efo’r 

gôl-geidwad yn dod allan er mwyn trio cyrraedd y bêl yn gyntaf ond roedd Aron yn rhy gyflym. Aron gafodd y 

cyffyrddiad cyntaf a chafodd o glec gan y gôl-geidwad a dyma benderfyniad hawdd i’r dyfarnwr yn y munud olaf. 

Cic-gosb i Ysgol Dyffryn Conwy ym munud olaf y gêm er mwyn sicrhau buddugoliaeth. Am bwysau ar 

ysgwyddau’r ymosodwr enillodd y cic, a sgorio’r gôl gyntaf y gêm. Cododd Aron oddi ar y llawr yn sydyn er mwyn 

sicrhau mai fo oedd yn cymryd y gic a dyma fo’n taro’r bêl yn hyderus i gornel y gôl a heibio’r gôl-geidwad i ennill 

y gêm ac anfon y tîm i dathliadau egnïol tu hwnt. Dyma oedd buddugoliaeth gafodd ei hadeiladu ar gyd-

weithrediad a gwaith caled gan bawb yn y tîm ac yn erbyn gwrthwynebwyr cryf. Mae gwaith called i ddod ond 

mae hyn yn ddangosydd da. Da iawn chi fechgyn. 

 

Bechgyn Blwyddyn 8 

Ysgol y Creuddyn 5 – 2 Ysgol Dyffryn Conwy Luke Snape 19, Owain Jones 45 

1. William Hughes 2. Kieron Humphreyson  3. Ianto Roberts  4. Steffan Morus 

5. Daniel Lycett  6. Iwan Jones   7. Luke Snape  8. Owain Jones 

9.Elis Fon  10. Morgan Kirkham  11. Oscar Lennon  12. Owain Vaughan 

13. Bobby Mclrae  14. Lewis Davies   15. Gethin Roberts 



 

Roedd tîm blwyddyn 8 yn edrych tipyn gwahanol yn y gêm yma efo nifer o fechgyn blwyddyn 7 yn ymuno â nhw. 

Cychwynodd y gêm yma yn ofnadwy i’r tîm a hynny cyn i’r gêm cychwyn. Roedd rhaid newid y tîm ar y munud 

olaf ar ôl i arweinydd yr amddifyn Iwan Jones deimlo’n sâl a methu cychwyn y gêm. Aeth pethau’n waeth i’r tîm 

efo Ysgol y Creuddyn yn cychwyn yn sydyn a mynd ar y blaen o ddwy gôl i ddim a hynny ar ôl pump munud yn 

unig. Doedd pethau ddim yn edrych yn dda ond ar ôl i Gethin Roberts ddod i’r cae ar ôl anafiad arall yn yr 

amddifyn roedd y tîm yn edrych yn fwy cadarn. Roedd y gwrthwynebwyr yn llawn talent, egni a gwaith ac roedd 

hi’n mynd i fod yn gamp i gadw’r gêm yn agos ar ôl cychwyn mor erchyll. Ond clod i’r bechgyn am ymladd yn ôl 

yn erbyn tîm da a gyda gwaith caled gan bawb a gwaith rhagorol gan y pâr yng nghanol y cae, Steffan Morus a 

Owain Jones dyma’r tîm yn cychwyn cael rhywfaint o lwyddiant ac yn cychwyn rheoli dipyn bach. Luke Snape 

ddaru elwa a taro’r tîm yn ôl yn y gêm. Taflodd Daniel Lycett y bêl yn syth at draed Luke ac ar ôl traed cyflym i 

greu ychydig bach o wagle dyma fo’n taro ergyd campus ar draws y gôl-geidwad ac i gornel bella’r  gôl. Roedd 

hon yn gôl o safon a’r bechgyn wrth eu boddau eu bod nhw yn ôl yn y gêm. Gweithiodd y tîm yn galed a 

pherfformio’n dda wrth feddwl bod y tîm yn cynnwys disgyblion dibrofiad blwyddyn 7; Oscar Lennon, Owain 

Vaughan, Bobby Mclrae a William Hughes oedd yn ardderchog yn y gôl. Llongyfarchiadau i’r disgyblion yma am 

chwarae mewn gêm galed a dim yn edrych allan o’i le. Roedd Ysgol y Creuddyn yn beryglus trwy’r gêm a 

sgorion nhw ddwy waith eto i wneud y sgor 4-1. Ond unwaith eto efo Owain a Steffan yn anhygoel yng nghanol y 

cae yn gweithio’n ddiflino ac efo ansawdd a safon uchel dros ben yn eu cyd-chwarae roedd y tîm dal yn y gêm. 

Daeth y wobr ar ôl tri chwarter y gêm a hon y fydd y gêm yn cael ei cofio amdano. Enillodd Iwan Jones (oedd yn 



ymladd yn erbyn salwch er mwyn achos y tîm), dacl dda a pasiodd Steffan y bêl i Owain. Os gallwch dychmygu 

chi Lionel Messi yn pigo’r bêl i fyny yng ngylch canol y Camp Nou ac yn rhedeg am y gôl heibio un, heibio dau, 

heibio tri a.y.y.b ac yn gorffen y symudiad yn curo’r gôl-geidwad rydych hefyd yn gallu dychmygu y gôl yma. 

Roedd capten y tîm wedi sgorio gôl oedd yn haeddu pob clod ac roedd hon digon cystal i fod ar unrhyw gae, i 

unrhyw dîm, ar unrhyw adeg. Roedd yna bosibilrwydd rwan i’r gêm orffen yn gyfartal ac roedd y gôl nesaf yn 

bwysig. Wrth wthio am y gôl hono methodd y tîm un neu ddau gyfle efo Bobby, Elis a Morgan yn anffodus i’r bêl 

beidio disgyn yn garedig ar nifer o achosion. Roedd profiad bechgyn Ysgol y Creuddyn i’w weld wrth iddynt wrth-

ymosod yn sydyn a dal y tîm yn brin yn yr amddiffyn i sicrhau buddugliaeth o 5 gôl i 2. Er bydd y gêm hon yn 

mynd i lawr fel colled roedd y perfformiad yn wych. Bu gôl Owain ddisgleirio dros unrhyw ddigwyddiad arall yn y 

gêm ac roedd hwn yn profiad gwych i’r tîm cyfan ond yn enwedig i ddisgyblion blwyddyn 7. Mae sêr y gêm (nid 

jyst y tîm) Owain a Steffan yn derbyn clod mawr a bydd perfformiadau tebyg yn y dyfodol yn siwr o ddod â 

llwyddiant i’r tîm. Ymdrech wych bois! Da iawn chi. 


