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Wat neem je mee als je op reis gaat? Die vraag werd vanochtend aan de mini's gesteld en natuurlijk hadden zij daar 
een antwoord op. 'Een zwembroek, een pyjama en een koffer om alles in te doen', werden genoemd. Aan een 

paspoort had alleen niemand gedacht, terwijl je zonder dat bewijs niet ver komt. 

Gelukkig was er voor alle spelertjes een speciale pas gemaakt, en kon het feest alsnog doorgaan. Een reis om de 
wereld in één ochtend, wie kan dat nou navertellen? 

 
Ik ga op reis en neem mee ... 

 

 ITALIË 

Het land van de huidige wereldkampioen (zal ze dat dit jaar weer lukken?), maar ook het land van de Romeinen, 
eeuwenoude steden en de Toren van Pisa. Een scheve en onstabiele toren die met een beetje voetbalgeweld zo tegen 
de vlakte ligt. 

 
De Toren van Pisa was geen enkel probleem voor Heracles! 



 

 

 AUSTRALIË 

Het land dat zo'n beetje het verst van ons vandaan ligt en waar je wel een dag voor in het vliegtuig moet zitten om er 
te komen. Maar als je er dan bent, dan zie je dingen die we hier in het echt niet snel zullen zien: koala's en 
kangoeroes bijvoorbeeld. 

 
'Kangoeroe' Stef ter Halle 



 
FC Twente voor aanvang van de kangoeroe-race 

 
Heracles heeft zojuist het potje gewonnen van Ajax 

 

 NEDERLAND 

Iedereen kan ze opnoemen, de typisch Nederlandse dingen als molens, tulpen, kaas, klompen en water ... heel veel 
water. En wat is er met dit weer leuker dan om op de klompen met water te spelen! 



 
Een oer-Hollands tafereel: Mike Eilders op klompen begeleidt door Brigit Heuver 

 

 ZUID-AFRIKA 

Volgende week begint het WK in het land waar leeuwen, tijgers, olifanten en giraffen in het wild leven: Zuid-Afrika! 
Voetbal is er erg populair, maar ook naar andere sporten komen veel mensen kijken. Zo is rugby naast voetbal de 
nationale sport. Een combinatie van beide, voetballen met een rugbybal kunnen onze mini's als de besten. 

 

 DUITSLAND 

In Duitsland werd vier jaar geleden het WK georganiseerd. Italië werd er kampioen, maar waar eindigde het toernooi 
voor gastland Duitsland? Tijd om de voetbalkennis te testen! 



 
"Hoeveel punten krijg je als je een wedstrijd wint?" 

 
"Dirk Kuijt schiet 8 strafschoppen op het doel van Maarten Stekelenburg. 

Dirk scoort 3x. Hoeveel ballen heeft Maarten tegengehouden?" 

 
"Volgende week is het feest! Hoeveel jaar bestaat De Zweef dan?" 

 



 FRANKRIJK 

Zeg Frankrijk en veel mensen zullen aan vakantie denken. Zeg je vakantie dan denk je aan leuke dingen doen, zoals 
zwemmen en spelletjes spelen! Veel Fransen spelen jeu des boules. Een spel dat, zo bleek vandaag, ook prima met de 
voet gespeeld kan worden! 

 

 

 
Jeu de voetbal: welke partij wint! 

 



 SPANJE 

De Europees kampioen van twee jaar geleden en kanshebber op de wereldtitel dit jaar. Ook het land van 
stierengevechten en stierenrennen. Gevaarlijke bezigheden die in de F-League niet zo spannend gespeeld worden, 
want ringgooien om de hoorns moet kunnen, toch? 

 
Esmeé Pieper werpt. Zo te zien is er al één raak! 

 
Lisanne Dikkers lijkt ook een punt te maken! 

 

 BRAZILIË 

De Goddelijke Kanaries, zo worden de Braziliaanse voetbalspelers genoemd. Niet voor niets natuurlijk, want zij zij het 
vaakst (5x) van alle landen wereldkampioen geworden. Tijd om het laatste wedstrijdje van dit seizoen te spelen: de 
WK-finale. 

 

Na afloop van een vermoeiende wereldreis en een verfrissende douche verzamelden alle kinderen zich samen met hun 
ouders om te genieten van een heerlijk patatje. Het seizoen moest immers goed afgesloten worden! 



Toch was dat niet waar het meest naar uitgekeken werd. De diploma's en het felbegeerde aandenken waren dat des 
te meer. Eén voor één mochten de teams naar voren komen om door hun leiders gehuldigd te worden! 
Op hun beurt werden ook de leiders niet vergeten. Zij werden als dank voor hun inzet verrast door de kinderen! 

Zo werd een leuk voetbalseizoen op een geslaagde manier afgesloten. En nu maar hopen dat we in augustus met veel 
nieuwe gezichten het vijfde F-Leagueseizoen beginnen! 

 
Genietend van een patatje! 

 
Eén en al oor tijdens de afsluiting! 

 
FC Twente: Colin Nederveld, Sem Geuzendam, Mike Eilders, Brigit Heuver, 

Daan Stam, Tieme Mars en Rowan van der Heide. (Jordy van Munster ontbreekt) 



 
Ajax: Mikail Kurt, Jasper Kolman, Dennis van Leeuwen, Inge van der Dussen 

en Jardi Tibbe. (Alex van de Werfhorst ontbreekt) 

 
Heracles Almelo: Jorn Bessembinder, Jord Evers, Esmeé Pieper, 
Lisanne Dikkers en Stan Vrervink. (Cas Blankhorst ontbreekt) 



 
FC Barcelona: Damian Meenhuis, Stef ter Halle, Stefan Scholten en Lynn Siero 

 
Gill van de Werfhorst was afwezig, maar werd telefonisch door de kinderen en ouders toegezongen! 



 

 

 


