
F-League 9 april 2011 

Met de voetbalschool van vrijdag nog in de benen (althans voor de helft van de spelers) begonnen de mini's 
vanochtend toch fris aan een lekker potje voetbal. Het eerste deel stond in het teken van dribbelen. Dat lijkt vrij 

simpel, maar voor de beginnende voetballer komt er heel wat bij kijken: de bal dichtbij je houden, medespelers 
ontwijken (geen botsingen maken), maar ook proberen je tegenstander uit te spelen. 
In een veldje probeerden steeds twee spelers gelijktijdig de overkant te bereiken zonder dat de tikker de bal wist af te 
pakken. Dat ging behoorlijk goed, want vooral de tikker wist zich moeilijk raad met de opdribbelende spelers. Wie van 
de twee moet je immers kiezen? 

 
Inge Klumperman en Sharai Schipper staan klaar om te dribbelen! 

 
Lotte Konijnenbelt probeert de bal van Niek Ruis te veroveren 



 
Marijn Leopardi heeft zojuist de bal langs Lotte geschoten 

De beide wedstrijdjes werden vandaag gewonnen door FC Twente. In het eerste partijtje bleef het lange tijd 0-0, 
maar werd er in de slotfase alsnog gescoord. Twente won door een doelpunt van Emre Karaali. 

Het tweede potje eindigde in 2-1. Jeroen zette Twente met een zacht tikje op 1-0 nadat Barcelona een achterbal niet 
goed het spel in wist te brengen. Lotte Konijnenbelt maakte er even later via een afstandsschot 2-0 van. 
Direct na de aftrap bracht Lars ter Elst de spanning een beetje terug, al was dat net te laat om nog voor de winst te 
gaan. 

 
Niek en Sharai op weg naar een doelpunt? 



 
Lars ter Elst 

 
Amber Verver in duel met Jeroen 

 



 

Tussen de wedstrijdjes door werd er in duo's en één trio op pionnen geschoten. De potjes werden gewonnen door 
Ruben v/d Wal en Lars ter Elst (2x) en Inge Klumperman, Lotte Konijnenbelt en Jeroen (1x). Volgende week is er 
natuurlijk weer F-League van 9.30 tot 10.30 uur! 

 


