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Na slechts een paar uurtjes slaap, en met toch wel een beetje vermoeide benen, moest er vanochtend alweer 
gevoetbald worden. Dit gold in ieder geval voor de kinderen die vrijdagavond het Open Huis hebben bezocht. Zij 
hadden dan ook heel wat te vertellen aan hen die er niet bij waren. "Wij hebben gewonnen van het beste elftal van De 
Zweef, van het eerste! Met 2-0!", zo werd over het veld geschreeuwd. 

 
Damian Meenhuis & Inge van der Dussen 

 
Lynn Siero 



 
Rowan van der Heide 

Gelukkig was het opnieuw schitterend weer om te voetballen. En aan de kinderen was dan ook te zien dat ze er weer 
veel zin in hadden vandaag. Na een tikspelletje en een oefening werden rond kwart voor tien de eerste wedstrijdjes 
gespeeld. Omdat een competitie met 4 teams gespeeld wordt en er wekelijks 2 partijtjes zijn, werd met de eerste 
wedstrijd vandaag dus speelronde 1 voltooid. 
Lazio Roma had vorige week als enige team nog geen punten weten te pakken, en daar moest tegen FC Twente 
verandering in gaan komen. Nieuweling Lynn Siero, een welkome versterking, vulde de plaats van de afwezige Cas bij 
Lazio in. 
Binnen een minuut werd Twente al op achterstand gezet. Alex, Jorn en Senna vochten zich hierna terug in de 

wedstrijd, en lange tijd ging het gelijk op, maar uiteindelijk was het Lazio dat won. Blije gezichten bij de kinderen in 
het lichtblauw nu de eerste 3 punten gepakt waren! 

 
Lazio Roma wacht op het startsignaal 



 
De aftrap van FC Twente na de 0-1, Jorn en Senna 

 
Jardi en Jorn 



 
Tieme (Lazio) probeert Jorn van de bal te houden 

 
Lynn en Jorn 

Op het andere veld trad koploper Barcelona aan tegen een gehavend Dortmund. Daan was helaas ziek, maar gelukkig 
wilde Inge (FC Twente) de Duitsers uit de brand helpen. Barça bleek echter een maatje te groot: 3-1. 



 
Brigit Heuver voor de wedstrijd met Damian, Inge en Rowan 

 
Rowan moet opboksen tegen Jord en Esmeé 



 
Een losse veter. Handig hè zo'n leidster! 

 
Jord en Stef 

Na de eerste gewonnen wedstrijd was Lazio Roma helemaal los. Werd er vorige week nog verloren met 5-3 van 
Dortmund, nu was er een 5-0 zege. Het was duidelijk de dag van Lazio Roma ... het tegendeel goldt vandaag jammer 
genoeg voor Borussia. 



 
Inge maakt het Tieme lastig 

De wedstrijd tussen de beide FC's was de meest spannende vandaag. Zou FC Twente de nummer één kunnen 
verslaan? 

De tukkers hadden in elk geval geen last van zenuwen, want binnen mum van tijd werd de score door hen geopend. 
Hierna werd er om en om gescoord, ging het er soms fel aan toe (vooral het publiek langs de zijlijn) ... en won 
Twente met 3-2. 

 
Jord, Stef en Esmeé vieren de 1-1 



 
Een fel duel: Jorn, vastgeklemd tussen Stef en Jord 

 
Alex op weg naar één van z'n doelpunten 



 
Esmeé wint het duel van Jorn 

 


