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Het was al drie weken geleden dat de mini's voor het laatst gevoetbald hadden. Door een afgelasing twee weken 
geleden, de verjaardag van Sinterklaas vorige week en deze week opnieuw slecht weer zou er weer niet gespeeld 
kunnen worden. Maar ja, vandaag stond ook de afsluiting gepland, en wat is nu een afsluiting zonder eerst te 
voetballen? 
Gelukkig was de sportzaal aan de Portlandweg vrij en konden onze jongste voetballertjes zich alsnog een uurtje in het 
zweet werken. Dat zaalvoetbal iets anders is dan de F-League op het hoofdveld was goed te zien, maar mocht de pret 

niet drukken natuurlijk. Enthousiast en met volle inzet streden de teams om de allerlaatste punten. 

 
Met z'n allen op de foto! 

De meiden van FC Twente hielden in het eerste wedstrijdje kampioen Ajax knap op 4-4. Het tweede duel werd door 
hekkesluiter Dortmund met 1-4 gewonnen van Chelsea. Door deze zege kwamen zij in de stand gelijk te staan met 
Twente. 

 
Lekker actief een potje zaalvoetballen! 

De laatste twee wedstrijdjes waren een stuk minder spannend, maar waren nog wel van invloed op de eindranking. 

Chelsea won met maar liefst 8-1 van Ajax en verstevigde de tweede positie! Dortmund boekte tot slot een klinkende 
10-1 overwinning op Twente en steeg hierdoor naar de derde plaats! 
Voor het douchen werden nog snel de laatste penalty's genomen en bleek dat FC Twente zich strafschoppenkampioen 
mocht noemen! 



Na een warme douche kon de terugreis naar het clubgebouw gemaakt worden en werd het seizoen afgesloten met 
een gezellig samenzijn. Er werden foto's bekeken, diploma's uitgereikt en natuurlijk mocht een heerlijk patatje niet 
ontbreken! 

Met een tevreden gevoel en een beker als aandenken gaan de kinderen nu de winterstop in. Een aantal zal in het 
voorjaar in de F-jeugd te bewonderen zijn, terwijl anderen nog lekker in de F-League blijven spelen, met hopelijk 
veel nieuwe gezichten! 

 
De spelers van Ajax ontvangen hun diploma! 

 
Joost Berendijk, Sem Geuzendam, Mike Eilders en Bram Koopman 

  



 
FC Twente, winnaar van de penaltybokaal! 

 

 
Daniëlle Kruimelaar, Lotte Konijnenbelt en Inge Klumperman 



 

 
Ook voor Dortmund was het feest! 

 
Milan Wijnen, Jay van Weezep, Jorian Roelofs en Robbe Huis in 't Veld 



 
Als laatste werd Chelsea gehuldigd! 

 
Mick Nijveld, Niek Ruis en Ruben van der Wal 

 



 

 


