
F-League 28 mei 2011 

Ook voor onze mini's zit het voetbalseizoen er nu op. Door de schoolvakantie waren helaas vijf kinderen afwezig, 
maar gelukkig konden we met de overgebleven tien nog een heerlijk potje voetballen. 

Begonnen werd zoals altijd met tikkertje, gevolgd door een voetbalsjoelspel en een estafette waarbij zoveel mogelijk 
ballen van vak A naar vak B gedribbeld moesten worden. Om de individuele krachten ook nog even te testen moesten 
alle spelers een aantal duelletjes 1 tegen 1 afwerken. Natuurlijk ontbrak een wedstrijdje 5 tegen 5 deze ochtend ook 
niet. De mini's speelden er zelfs twee en het leuke was dat beide teams een keer wisten te winnen. 

 
Bovenste rij v.l.n.r.: Joran v/d Berg, Tom Heuver, Thijn Willems, Kas Middelkamp, Amber Verver, Bo Middelkamp en 

Stefan Scholten. 
Middelste rij v.l.n.r.: Marijn Leopardi, Ruben v/d Wal, Emre Karaali, Lotte Konijnenbelt en Jorian Roelofs. 

Onderste rij v.l.n.r.: Kai Steenberg, Sharai Schipper, Niek Ruis, Daan Meijer, Lars ter Elst en Inge Klumperman. 

Na het voetbalgedeelte volgde dat waar de meeste kinderen toch wel naar uitgekeken hadden: het krijgen van het 
voetbaldiploma. Voor iedere speler was er bovendien een beeldje ter herinnering aan het kennismaken met voetbal bij 
onze club. Na het officiële gebeuren werd er genoten van een patatje en nog even gezellig nagekletst. 

Volgend seizoen zullen de meeste kinderen te bewonderen zijn in F4 of F5. Een enkeling blijft nog spelen in de F-
League , waar we hopelijk weer veel nieuw talent mogen begroeten. Het nieuwe seizoen start op 3 september, maar 
eerst is er op 27 augustus nog een Open Dag voor alle F-jeugd! 

 



 
Emre en Kai trappen af 

 
Aandachtig luisteren naar de trainer 

 
Inge helpt opruimen 



 
Een welverdiend patatje 

 
Sharai laat trots haar diploma zien! 



 
Een leuk aandenken voor de meisjes ... 

 
... en eentje voor de jongens! 



 


