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Vanochtend bewezen onze mini's voor de zoveelste keer dat voetbal voor hen puur een spelletje is dat draait om het 
plezier hebben met vriendjes en vriendinnetjes.Manchester United, dat al een paar weken niet lekker draaide, en 
vorige week zelfs niet wist te scoren, moest en zou daar vandaag verandering in gaan brengen. Hoe was alleen nog 
niet duidelijk ... maar gelukkig was daar de helpende hand van Borussia Dortmund, dat bereid was een speler en 
coach uit te lenen. 
Dortmund, dat vorige week AC Milan nog tot op één puntje naderde, liet met deze zet zien niet zelfzuchtig te zijn en 

ook de andere teams hun succes te gunnen! Complimenten daarvoor!Wat het voetbal betreft heeft Manchester door 
twee zeges de aansluiting weer weten te vinden met Heracles Almelo dat vandaag helaas niet won. Dortmund leek in 
het 1e wedstrijdje tegen Man. United door de gewijzigde samenstelling even de weg kwijt te zijn, maar herpakte zich 
knap in de overige duels. AC Milan liet in tegenstelling tot vorige week nu wel zien nog steeds terecht bovenaan te 
staan. Er zaten weer schitterende aanvallen en doelpunten bij. Hoewel Milan meer punten pakte, was Manchester de 
winnaar van de dag, want ook zij doen weer mee in Groep A! 

 
Tim ter Hedde in duel met Nick Mulder (normaal Dortmund, vandaag Manchester) 

 
Daan Pas 



 
Sam Spikker (handen in de lucht na een doelpunt), voorgrond Simon Hegeman 

 
Mike Gescher & Daan Pas in gevecht met Dion Tuitert 

 
Max Podt op weg naar het Duitse doel 



 
Pim Saathof & Ruben van den Brink 

 

GROEP B 

Het spelplezier was in Groep B vanochtend ook niet ver te zoeken! Enthousiast werd er gedribbeld, met de 
dobbeslteen gegooid, en vlogen er heel wat pionnetjes in het rond die keihard omvergeschoten werden. Ook de 
leidsters moesten het daarbij geregeld ontgelden, want aan hen hangen hoort er natuurlijk ook bij!Tijdens de 
wedstrijdjes werd er rustig op los gescoord. Vandaag een keer niet alleen maar uitslagen met één doelpuntje verschil, 
maar dat betekent niet dat er geen verrassingen te melden zijn. 
Wist FC Barcelona vorige week nog twee keer te winnen, nu verloor het z'n duels van Lazio en Ajax. Voor Ajax en 
Lazio Roma kon het niet beter met 6 punten. FC Twente was net zo ongelukkig als de Spanjaarden en pakte helaas 
ook geen punten. 
Voor de stand in Groep B leveren deze uitslagen weer de nodige verschuivingen op. Stond FC Twente veertien dagen 
geleden nog aan kop, nu zijn zij de rode lantaarndrager. Lazio Roma is wel eindelijk van die hatelijke 4e plek af. 

Bovenin staat Ajax nu gelijk met FC Barcelona, wie had dat kunnen bedenken! 
Dat het nog lang niet beslist is moge duidelijk zijn, hoe het verder loopt zien we volgende week op speeldag 8. Maar 
eerst is er vrijdagavond, ook niet onbelangrijk, nog de sponsorloop. En ook dan willen onze mini's graag 
aangemoedigd worden, dus tot dan! 

 
Jardi Tibbe (achtergrond Cas Blankhorst) 



 
Jorn Bessembinder scoorde vaak vandaag 

 
FC Twente - Ajax 

 



 
Anna van Rhee, Daan Stam & Inge van der Dussen 

 
Alex van de Werfhorst 

 


