
F-League 2 april 2010 

Na een aantal weken trainen spelen de mini's sinds vorige week weer in de vertrouwde tenues van FC Barcelona en FC 
Twente. Dit keer (nog) geen onderlinge competitie, want daarvoor komen we net een paar kinderen tekort. Maar wie 

weet kunnen we daar in de komende weken alsnog mee starten. 

 
Jorian, Amber en Marijn kletsen met trainers Tom Heuver en Joran van den Berg  

Gewoonlijk beginnen we iedere zaterdag met een tikspel, al was dat vandaag net even iets anders. Gisteren was het 
immers 1 april en dat waren de kinderen nog niet vergeten. Eerst tijd voor wat sterke verhalen dus! Jorian wist een 
goede 1-aprilgrap uit te halen met de juffrouw, terwijl Amber het hoogste woord had door een mop te vertellen over 
Jantje en zijn oma. Na een lolletje begonnen we dan toch met tikkertje. Even lekker warm worden en uitrazen met 
elkaar om daarna geconcentreerd te kunnen starten met de oefeningen. 

 
Lotte tegen Marijn: "Tikkie!" 



 
Ruben heeft Sharai bijna te pakken! 

Iedere week proberen we een leuke mix te vinden tussen dribbelvormen, mikvormen en een partijspel. De 
dribbeloefening vanochtend begon met het simpel overbrengen van de bal naar een medespeler, maar werd al snel 
moeilijker gemaakt door in het midden een pion neer te zetten waar met de bal omheen gedraaid moest worden. 
Aan de andere kant van het veld werd het dribbelgedeelte voortgezet met een parcours vol hindernissen. 
Achtereenvolgens moesten de mini's slalommen, door een smalle gang lopen, door poortjes mikken en de bal over 

een muurtje wippen. 

Na deze oefening was het tijd voor het eerste partijtje. Het bleek een spannende pot te zijn met slechts één 
doelpuntje die op naam kwam van Sharai Schipper. Barcelona won met 1-0 van Twente! 

 
Een uithaal van Lars ter Elst (midden). Links Jorian Roelofs. 



 
Sharai Schipper, Niek Ruis en Amber Verver doen net het echte Barça tikkie-takkie voetbal na! 

 
Emre Karaali brengt de bal namens Twente in het spel! 

De mikvorm van vandaag was voor de meesten het al bekende, maar altijd leuke dobbelsteenspel. In het doel 
stonden zes genummerde poortjes. Gooi je 1 dan mik je op poortje 1, gooi je 2 dan poortje 2, etc. Een qua opzet 
simpel spel, maar voor velen toch lastig genoeg om vanaf 5 meter steeds door het juiste poortje te schieten. 

Tegen kwart over tien was het alweer tijd voor de slotwedstrijd. Net als het eerste potje werd ook dit een spannende 
strijd tussen Twente en Barcelona met weinig goals. En waar Barcelona de vorige wedstrijd won, was het nu FC 
Twente dat met 2-1 aan het langste eind trok! Winst voor beide teams dus vandaag. Als klap op de vuurpijl werden 
ook nog eens alle strafschoppen benut! 



 
Niek Ruis probeert Marijn Leopardi voorbij te gaan. 

 
Jorian en Emre worden door Lars in het nauw gedreven. 

Volgende week om half 10 spelen de mini's weer. Ben je tussen de 4 en 6 jaar en heb je zin om mee te doen, dan kun 
je natuurlijk altijd langskomen! 

 


