
 
 
 
 
De eerste wedstrijddag wintercompetitie 2019. 
 
De wintercompetitie is alweer gestart. Na alle kerst en nieuwjaar gezelligheid is de 
eerste dag gespeeld. Er is nog niets beslist. Zowel bij de F- als bij de E pupillen kan 
er nog van alles gebeuren. We zullen zien wat de komende zaterdagen ons brengt. 
 
Wij zijn druk bezig om alles klaar te maken voor de komende - en met name de 
laatste zaterdag. Dan is er weer; het bord van “Waar schijt de koe?” . Iedereen kan 
dan een kaveltje kopen op het bord met kans op mooie prijzen. Zoals kaartjes voor 
voetbalwedstrijden, lekkers van Daan Ruijter en nog veel meer. Ook de spelletjes 
middag en het enveloppenspel zijn weer in volle voorbereiding voor de laatste 
zaterdag. De kraam raakt alweer aardig gevuld!! 
 
 
Mini’s 
 
De mini’s begonnen met een ouderwetse sliertentikkertje onder begeleiding van onze 
kindervriend Hans. Na allemaal rode wangen en slaperige vaders en moeders 
hebben we de mini’s in twee groepen verdeeld. Alle speelden een wedstrijdje tegen 
elkaar. Nadat het tempo wat trager werd allemaal wat limonade en als afsluiter een 
spelletje paaltjesvoetbal. De opkomst was prima mini’s!! en allemaal keurig in het 
Victoria O tenue.   
 
F-pupillen 
 
Bij de F-pupillen staat AZ bovenaan na 2 x winst en 1 x gelijk, gevolgd door 
Feijenoord. Het kan nog alle kanten op. Leuk voetbal, goede coaching, kortom 
genieten en Telstar moet nog even aan de bak. 
 
 
E-pupillen 
 
Nog wisselende grote uitslagen vs nipte overwinningen. Gaande weg het toernooi zal 
meer duidelijk worden. Het is de bedoeling dat op de laatste zaterdag de teams die 
de meeste punten hebben tegen elkaar gaan spelen. Zo blijft er een mooie balans en 
zullen we spectaculaire wedstrijden blijven zien !! 
Arsenal gaat aan kop met 3 knappe overwinningen, gevolgd door Chelsea. 
Manchester City.. allemaal op tijd naar bed komende vrijdag, dan worden zaterdag 
de eerste punten gepakt!! 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Ook deze keer sluit ik af met een herinnering aan de afsluitende spelletjes dag op 26 
januari. Na afsluiting van elke leeftijdscategorie spelletjes in de Konkel voor alle 
deelnemers. Met daarnaast ook de loterij waar mooie prijzen te winnen zijn. 
 
De prijzen zijn aangeboden door de volgende sponsors.  
 
 

- Huisartsenpraktijk Obdam 

- de Fysiotherapeut 
- Rocco de Vries 
- Schilderwerken de Boer 
- Slagerij Daan Ruijter 
- Telstar 
- AZ 
- Supportersvereniging Oranje Zwart 
- Konkel 
- Volendam 
- Borst bloembollen bv. 
- Tandheelkundig centrum Obdam 
- Victoria-O 
- Haus am Anger. Vakantiewoning Siedlinghausen / Winterberg. 
- EP Klaver 
- Frank Bakker Tuinen 
- Tis van Sis 
-  Foola beauty  
- DoWiZo 
- Rabobank West Friesland 
 
 
Tot volgende week voor dag 2 van de wintercompetitie 2018. 


