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'Hij komt, hij komt, die lieve goede Sint ...'. Al vroeg klonken de eerste sinterklaasliedjes vanochtend over ons 
hoofdveld. Aan de kinderen was goed te zien dat zij vandaag wel wat belangrijkers aan hun hoofd hadden. Voetbal is 
leuk, maar Sinterklaas natuurlijk veel leuker! 
Het was nog even spannend of er wel gevoetbald kon worden, en niet alleen vanwege het slechte weer de laatste 
dagen, maar ook omdat de vaste kern van Dortmund (maar liefst 3 van de 4!) door de griep geveld was. Gelukkig 
waren de overige teams wel compleet, en kon er na enige verschuivingen gewoon afgetrapt worden. 

In het eerste wedstrijdje troffen Lazio Roma en Borussia Dortmund elkaar. Beide teams zijn al een aantal weken in 
een ongekend spannende strijd verwikkeld, en ook vandaag bewezen zij gewaagde tegenstanders te zijn. Lazio won 
met slechts één doelpuntje verschil, 3-2. 

 
Mikail Kurt, Cas Blankhorst (achtergrond) en Jardi Tibbe 

 
Lynn Siero in duel met Mikail Kurt 



Op het andere veldje speelden de nummers 1 en 2, FC Barcelona en FC Twente, tegen elkaar. Lange tijd leek hier de 
strijd met een miniem verschil beslecht te worden in het voordeel van de koploper, maar vlak voor tijd maakte FC 
Twente toch nog de 'verdiende' gelijkmaker, 2-2. Wat een feest (vooral ook bij de papa's op de tribune)! 

 
Stef ter Halle wordt opgejaagd door Inge van der Dussen 

 
Senna Olsman en Alex v/d Werfhorst: Wie heeft de bal geraakt? 



 
Drukte voor het Barça-doel 

De laatste wedstrijdjes werden vandaag gespeeld tussen Barcelona - Lazio en Twente - Dortmund. Op veld 1 wist 
Lazio het de lijstaanvoerder behoorlijk lastig te maken. Toch kwamen zij net te kort om Barça wat puntjes af te 
snoepen. 
Bij Twente - Dortmund ging het er iets minder spannend aan toe. Laatsgenoemde was met 2-4 de bovenliggende 
partij vanochtend. 

Het leuke vandaag was, dat voor het eerst dit seizoen ieder team punten wist te pakken! Maar dat deed er voor de 
kinderen eigenlijk helemaal niet toe, want ... 'Wie komt er alle jaren?' 

 
Stef ter Halle en Jardi Tibbe 



 
Jord Evers, Stef ter Halle en Esmeé Pieper 

 
Jord, Esmeé, Stef en Lynn 



 
David Vermeulen en Jorn Bessembinder 

 
Jorn, Inge en Mikail 

 


