
 
 
 
De derde wedstrijddag wintercompetitie 2019. 
 
Tijdens de derde dag van de wintercompetitie lijken de eerste 
beslissingen te zijn gevallen maar blijft het tot de laatste dag spannend! 
De verschillen zijn dit jaar echter klein. Zie uitslagen en stand op de site. 
 
Het bord van “Waar schijt de koe?” begint al lekker opgevuld te raken en 
zal ook volgende week nog in de kantine staan. Na afloop van de 
spelletjesmiddag zullen we door middel van loting bepalen wie er met de 
prijzen vandoor gaan. Wij nemen contact op met de winnaars, maar 
aanwezigheid wordt gewaardeerd. 
 
Komende week zijn er na de wedstrijden van elke categorie weer 
spelletjes te doen in de kantine. Iedereen krijgt van zijn coach een 
spelletjeskaart. Ook is er een enveloppenspel waar mooie prijzen mee te 
winnen zijn. 
 
Mini’s. 
 
Het succes van de activiteiten voor de mini’s gaat volgens mij als een 
lopend vuurtje door het dorp. Het worden er elke week meer. 
Bij de slierttik warming up is het bijna onmogelijk om niemand te tikken, 
er moeten zoveel spelers naar de overkant. Soms gaat het er tijdens de 
partijtjes pittig aan toe. En ook het aantal kijkende ouders en opa’s en 
oma’s groeit per keer. 
 
Leuk om te zien de je ze in 4 weken al ziet groeien in hun balvaardigheid 
in de zaal. Op naar volgend jaar meedoen in de competitie van de 
Wintercompetitie!! 



 
F-pupillen 
 
Bij de F-pupillen staan PSV en Feyenoord nu bovenaan. Zij zullen 
waarschijnlijk gaan uitmaken wie de wintercompetitie voor de F-pupillen 
dit jaar gaan winnen. Ajax en AZ zijn echter ook nog niet kansloos om de 
eerste plaats over te nemen van PSV. Telstar heeft ook de eerste 3 
punten binnen!!. Vergeet niet dat er na de wedstrijd de prijsuitreiking is 
en de spelletjesmiddag.  
 
 
 
 
 
 
 

 
Om 13:30 uur starten de laatste wedstrijden van de wintercompetitie 
2019.  
 
Na afloop van deze wedstrijden volgt dan weer een prijsuitreiking in de 
kantine. Voor iedere deelnemer is er een prijsje. De winst is de eer om 
‘de winnaar te zijn van de Wintercompetitie 2019’.  
 
 
 
Maak kans op mooie prijzen met het enveloppenspel.  
 

 
 



 
 
 
 
De prijzen zijn allemaal aangeboden door de volgende sponsors. 
 

Sponsoring Wintercompetitie 2019 

                

Daan Ruiter  

        

   

   
 

    
 



               

 

  
 

 

 

 



 
 
 
- Huisartsenpraktijk Obdam 
- de Fysiotherapeut Fysio Obdam 
- Rocco de Vries 
- Schilderwerken de Boer 
- Slagerij Daan Ruijter 
- Voetbalclub Telstar en Volendam 
- Voetbalclub AZ 
- Braas Brood en Banket 
- Sport 2000 
- Supportersvereniging Oranje Zwart 
- De Konkel 
- Mimi’s pannenkoeken 
- Voetbalclub Volendam 
- Borst bloembollen bv. 
- Victoria-O 
- Haus am Anger. Vakantiewoning Siedlinghausen / Winterberg. 
- Tis van Sis en Boukje 
- Foola beauty  
- DoWiZo 
- Rabobank 
 
 
 
 
 
 
Tot volgende week voor dag 4 van de wintercompetitie 2019. 
 


