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Voordat er gevoetbald kon worden moesten er vanochtend eerst teamfoto's gemaakt worden. Omdat de 'vaste 
selectie' van Lazio Roma ontbrak en Dortmund ook een speler mistte, werden alleen FC Barcelona en FC Twente op de 
foto gezet. De rest volgt later. Kijk voor de groepsfoto's op de teampagina! 

 
Pilonnenschieten met Lazio en Barcelona! 

 
Een dribbelestafette tussen Twente en Dortmund! 

Lazio-spelers Cas, Jardi en Tieme waren vanochtend allen afwezig, en om toch te kunnen voetballen moest er dus snel 
een oplossing gevonden worden. Gelukkig konden Mika Kurt (vandaag voor het eerst) en Lynn Siero niet wachten om 
vandaag voor Lazio Roma te spelen. 

https://www.dezweef.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=825&Itemid=490


Het eerste wedstrijdje speelden zij tegen Barcelona. En hoewel de huidige koploper beter op elkaar ingespeeld was 
en ook nog eens gebruik kon maken van een wisselspeler ging het al best goed. Barça won het duel met 7-3. 

 
Jord Evers en Lynn Siero 

 
Shirtje trekken in het heetst van de strijd 

Op het andere veldje speelden FC Twente en Borussia Dortmund tegen elkaar. Ook Dortmund kampte met personele 
problemen, want Daan was ziek. Alex trok daarom een geel shirt aan en probeerde Borussia aan de eerste punten in 
twee weken te helpen. Tevergeefs, want FC Twente was met 4-2 te sterk. 



 
Alex hielp Dortmund tijdens de 1e wedstrijd 

 
Inge 

Na de eerste wedstrijd en penaltyserie was het opnieuw tijd voor een oefening. Barcelona en Lazio deden een 
estafette, waarbij 10 ballen zo snel mogelijk naar een leeg vak gedribbeld moesten worden. Tegelijkertijd voerden 
Twente en Dortmund individueel een mikvorm uit. 



 
Jord, Esmeé en Stef 

 
Mika en Lynn 



 
Alex schiet een pilon omver 

De laatste wedstrijdjes waren FC Barcelona - Borussia Dortmund en FC Twente - Lazio Roma. In eerstgenoemd duel 
was Barcelona duidelijk de bovenliggende partij. Damian en Rowan van Dortmund deden wel enorm hun best, maar 

kwamen jammer genoeg nauwelijks aan aanvallen toe. Gelukkig is de competitie nog lang, en wanneer het team 
weer op volle sterkte is laat Dortmund vast weer van zich horen! 
Het duel tussen Twente en Lazio was een stuk spannender en ging spectaculair van start. Het eerste balcontact na het 
beginsignaal was een hard schot van Jorn tegen de paal. In de rebound maakte diezelfde Jorn 1-0. 
Direct na de aftrap werd het alweer gelijk via Lynn, en nog in dezelfde minuut maakte Twente de 2-1. De wedstrijd 
eindigde in een 2-5 overwinning voor Lazio. 

 
Jord en Damian in duel 



 
Een actie van Stef in het drukbezette doelgebied van Dortmund 

 
FC Twente - Lazio Roma 

 


