De tweede wedstrijddag wintercompetitie 2019.
De wintercompetitie is al weer op de helft. De tweede dag is gespeeld. Er is nog niets
beslist voor de finales van de laatste dag. Zowel bij de F- als bij de E pupillen kan er
nog van alles gebeuren. We zien fantastisch keeperswerk, veel enthousiaste
kinderen en mooie doelpunten. We kijken uit naar de komende twee zaterdag en
natuurlijk naar de laatste zaterdag die we weer leuk gaan afsluiten.
In ieder geval staat komende zaterdag het bord van “Waar schijt de koe?” klaar.
Iedereen kan dan een kaveltje kopen op het grote bord met kans op mooie prijzen.
Zoals kaartjes voor voetbalwedstrijden, trainingspakken, Daan Ruijter lekkerst en
andere prijzen. Dit jaar is er ook rekening gehouden met de behoefte van de dames.

Mini’s
De mini’s begonnen, ondanks de iets mindere opkomst, met een ouderwetse
sliertentikkertje wederom onder begeleiding van onze kindervriend Hans. Die
ondanks de verjaardagen thuis gewoon klaarstond voor onze allerkleinsten. Na
allemaal rode wangen en slaperige vaders en moeders hebben we de mini’s in weer
twee groepen verdeeld. Leuk om te zien dat er groei is in het spel. Van herhalen en
voorspelbaarheid leren de kleintjes het meest. Na de partijtjes weer de limonade.
Drinken ze thuis allemaal zo snel? Binnen 5 minuten stond iedereen alweer klaar
voor het tweede gedeelte. Pionenvoetbal lijkt zo makkelijk, maar blijkt toch best
lastig. We hebben weer zin in volgende week!!

F-pupillen
Bij de F-pupillen heeft Feyenoord de eerste plek overgenomen van AZ. En staat Ajax
knap tweede. Ook voor Volendam zijn de eerste punten binnen. Een van de mooiere
wedstrijden was AZ tegen Feyenoord, spannend tot het laatste moment en een
terechte 5-5 eind uitslag. AZ moegestreden bleek wel uit de wedstrijd tegen PSV,
waarbij PSV veel meer energie over had. Vanwege het aantal teams in deze
competitie is het helaas zo dat sommige elftallen 2 wedstrijden achter elkaar moeten.
We proberen in het programma rekening te houden dat het de week erop anders is.

E-pupillen
Arsenal staat stevig bovenaan op de hielen gevolgd door Juventus. Arsenal had het
wel lastig tegen PSG, een nipte overwinning van 1-0. Manchester City strijd dapper,
maar heeft weinig geluk in de afronding. Ze verliezen alle wedstrijden slechts met 1
doelpunt verschil !!
In de middenmoot gaat het gelijk op. Komende zaterdag zal beslissend zijn voor hoe
de laatste dag ingedeeld gaat worden. Er kan nog van alles gebeuren want de
verschillen zijn minimaal. Ook hier hebben we uitstekend keeperswerk gezien en de
inbreng van de dames voetbalsters mocht er zijn! Top dames!!
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 loterijen waar mooie prijzen te winnen zijn. De
opbrengst komt deze keer ten goede aan het scorebord bij Victoria-O.
De prijzen zijn aangeboden door de volgende sponsors.
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Tot volgende week voor dag 3 van de wintercompetitie 2019.

