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Acupunctuur vergroot de natuurlijke weerstand,
verhoogt de pijngrens en stimuleert de levenslust!
Wanneer acupunctuur?
Voor zeer veel klachten is acupunctuur een geschikte therapie. U kunt
hierbij denken aan hoofdpijn, vermoeidheid, menstruatieklachten, lage
rugpijn, hooikoorts en nog veel meer.

Behandeling aan huis is ook mogelijk, voor zowel acupunctuur als
Shantala kindermassage.
Kijk voor meer informatie op: www.acupunctuurpraktijk.co.nl
Praktijk voor Acupunctuur
Adres: Poolseweg 94
4818 CD Breda, telefoon: 076-474 222 87
Ik ben aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur (NVA). Steeds meer
zorgverzekeraars vergoeden acupunctuurbehandelingen door NVA leden. U heeft geen verwijzing
nodig van de huisarts.
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Ook hebben we dorpjes in de omgeving bezocht. Maar vooral hebben we lekker
genoten van heerlijk eten, drinken en lekker luieren in de tuin.
De Beaujolais-streek is echt prachtig en doet Toscaans aan. Ook de mensen zijn
hier erg vriendelijk, spreken al veel Engels en proberen zich verstaanbaar te
maken.
Voor ons waren de mooiste momenten de avondmaaltijden. Wij hebben elke
avond zelf gekookt, in ploegjes zodat we maar 1 keer per 3 dagen hoefden te
koken. En we hebben echt allemaal uitgepakt. Zo hebben de mannen eens een
heerlijke rog klaar gemaakt, dat was echt heerlijk.
Wel een beleving om alle ingrediënten in een Franse supermarkt te vinden.
Mijn vakantietip voor SPII? De Beaujolais is een prachtige omgeving, rij daarom
vooral een keer de Beaujolais wijnroute om te genieten van de schoonheid van
de streek en natuurlijk ook de heerlijke wijnen.
Fijne napret!
Door Sander van Hulten, met dank aan Gea Harkema en de poll-invullers :-)
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Sportpark II Nieuws wordt gedrukt bij vso school Breda College (onderdeel van
INOS, voorheen Liduinaschool) www.bredacollege.nl
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SP II PS
Napret
Dagdromen, beetje Googelen en Zooveren, voorzichtig al een programmaatje
schetsen … wat is vakantievoorpret toch heerlijk. En dan de vakantie zelf. Als het
stressvolle inpakken is gelukt, kan het relaxen beginnen (alhoewel dat ook weer
relatief is, weet ik nu we een peuter en kleuter meesjouwen). Maar de napret?
Daar hoor je weinig mensen over. Als de foto’s en filmpjes bekeken zijn, ebt het
vakantiegevoel snel daarna weg. De dagelijkse routine neemt het over. Daarom
dacht ik: dit artikel moet over vakantie gaan. Lang leve de napret!
SPII on holiday
Waar gingen SPII’ers heen in de zomervakantie? Ik polste het eens op de
Nextdoor-app. Bij deze het resultaat. Met 21 stemmen weliswaar niet helemaal
representatief, maar misschien klopt het toch enigszins?
Frankrijk is favoriet in deze poll. Eén van de Frankrijkgangers was zo vrij om haar
vakantieverhaal te delen. SPII’er Gea Harkema ging drie weken naar Lacenas in
de Beaujolais.
Napret uit de Beaujolais
Gea: “Wij hebben met vrienden een prachtig huis via Home Away gehuurd. Het
was van alle gemakken voorzien, inclusief een heerlijk groot zwembad.
We hebben veel genoten van de omgeving, o.a. de Beaujolaisroute gereden en
natuurlijk heerlijke wijnen geproefd en gekocht. Maar ook voor de kinderen is er
genoeg te beleven. Wij zijn o.a. naar de dierentuin geweest en naar een
overdekte speeltuin (je moet wat als het regent ;)).
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Handig

Beste Buurtgenoten
Hopelijk zijn jullie lekker bijgekomen tijdens de zomer vakantie. Als gevolg van de
altijd onaangekondigde intense nazomer in Nederland hebben ook de
thuisblijvers nog een paar goede dagen gehad!
De afgelopen tijd hebben we een aantal leuke activiteiten georganiseerd. Zo was
er eind mei de Engelse Picknick. Door de aanwezigheid van een mooie auto, een
springkussen en een leuke tent met scherm om NAC te kijken werd het een erg
leuk en gezellig feest! Dit gaan we zeker een vervolg geven. Dit leuke evenement
werd opgevolgd door het jaarlijkse voetbaltoernooi in het Achilles Stadion. Door
de hoge opkomst van spelers en supporters werd het echt een topdag. Wie er
gewonnen heeft leest u verderop in het boekje. We hopen jullie volgend jaar
weer allemaal te zien!
We maken als Buurtvereniging steeds meer gebruik van de Facebook pagina. Op
moment van schrijven zitten we op 299 likes! Mocht u de pagina nog niet volgen
dan is het aan te raden om dat wel te doen! Dingen die u misschien gemist zou
kunnen hebben zijn:
• Leuke weetjes over de buurt en foto’s uit de oude doos.
• Bestuurslid van de buurtvereniging Robert is in het huwelijksbootje
gestapt met zijn Giselle! Nogmaals van harte!
De komende tijd staan er weer een paar leuke activiteiten gepland. Meer
hierover leest u in het boekje. Bijvoorbeeld over de Halloween-activiteit die we
houden. In de avonduren gaan we dan wat leuks organiseren! Houd ook onze
website en Facebook goed in de gaten voor meer informatie.
We hopen dat jullie de activiteiten leuk hebben gevonden en zien jullie graag bij
de volgende activiteiten. Veel leesplezier!
Koen van Oers, bestuurslid

Bestuur buurtvereniging:
Voorzitter: Ritchie Piessens (ad interim) Vice-Voorzitter: Rinie Smits
Penningmeester: Floris Kwast Secretariaat: Ritchie Piessens Leden: Sicco
Botman, Robert Snelders, Koen van Oers Kopij voor het buurtbokje: zie e-mail.
Website: www.sportpark2.nl E-mail:info@sportpark2.nl Bankgegevens: ING
IBANnr.: NL09INGB0005038523 t.n.v. Sportpark II
www.facebook.com/BuurtverenigingSportparkII
www.twitter.com/sportparkII
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Laat de zon maar schijnen!
Door Monique Verschuren
Sinds kort hebben wij zonnepanelen op ons dak. Al een tijd dachten we na hoe
we schonere energie konden krijgen voor ons huis. Een paar jaar geleden hebben
we al eens overwogen om een zonneboiler aan te schaffen. Maar dat bleek toen
nog zo duur, dat we het in lengte van jaren er niet uit zouden halen.
Na de voorlichting door Bres en de buurtvereniging hebben we het nog eens
overwogen. Wij hebben zelf offertes aangevraagd en de prijs viel ons mee. We
hakten de knoop door: er komen zonnepanelen op ons dak.
Firma Hoppenbrouwers heeft de panelen in anderhalve dag aangelegd. Dat ging
soepel en vlot. 's Middags werden de panelen aangesloten in huis en was meteen
te zien dat er energie werd geleverd.
Vanaf juni zijn wij energieleverancier! In
eerste instantie voor onszelf, maar als we
de energie niet allemaal verbruiken, leveren
we terug aan het net. Met voldoende
zonneschijn, zijn we zelfvoorzienend voor
onze stroom. En dat het goed gaat met het
schijnen van de zon, bewijst onze Solar-app.
Elke dag geeft deze aan hoeveel energie we
leveren (zie foto). Het leuke is, dat je ook
meteen ziet hoe hard de zon schijnt. Ook
leuk als je niet thuis bent. Op de foto zie je
dat de zon af en toe achter de wolken heeft
gezeten.
Door de ligging van ons dak (en van veel
andere daken in onze buurt), is er géén
voorkeurszijde aan te wijzen voor de
plaatsing van zonnepanelen. Daarom
hebben wij panelen aan de voor- en
achterkant van het huis liggen.
Inmiddels hebben de panelen ongeveer
eenderde opgeleverd van ons verbruik.
Spannend of we straks inderdaad ons totale verbruik ook zelf produceren!
6
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Contributie al betaald?

De Mare van Marijn
Door: Marijn Melis

We zijn in de tweede helft van 2016 en nog niet iedereen heeft zijn contributie
betaald. Kijk alstublieft na of dat gebeurd is. Als dat nog niet gedaan is, wilt u dat
dan zo snel mogelijk doen?
Rekening nummer: ING IBANnr.: NL09 INGB 0005038523 t.n.v. Sportpark II.
Minimale bijdrage is € 8 per huishouden, meer mag ook.
Vergeet niet uw naam en adres te vermelden! Ieder jaar hebben we weer een
paar mysterieuze contributies die betaald zijn, maar die we aan niemand kunnen
koppelen.

Buurtverrassing
En dan loop je zoals gewoonlijk een blokje om door de wijk, vuilnis weggooien en
meteen de benen strekken, als je getrakteerd wordt op een mooi woord. En
achter dat woord schuilt een hele geschiedenis én een prachtige toekomst in de
opvoeding. Er is dus toch nog hoop voor deze wereld naast alle ellende.
“Ik heb een buurbroertje gekregen”, dat roept een kind naar de visite die uit de
auto stapt. De man lacht: “zo, heb jij een buurbroertje gekregen, dat is leuk”. En
ja bij het huis ernaast hangt een slinger, die vertelt dat daar een kindje welkom
wordt geheten.
Een buurbroertje…een buurbroertje… een
buurbroertje… ik blijf het maar herkauwen, het
klinkt zo leuk en het proeft zo goed.
Jaren geleden was ik in Israël op vakantie en daar
hadden we de Massada bekeken. We gingen te
voet naar beneden en toe kwamen er een aantal
Ethiopiërs naar boven rennen. De gids zei toen: “
that are our new black brothers”. En daar moet
ik nu plots ook aan denken bij het nieuwe woord:
buurbroertje.
Dat is dus onze wijk, een familie. In de straat
wonen buurbroertje en buurzusjes, buurtantes en buuromes. En bij mij in de flat
zijn wij daar dan buurnichten en buurneven? Buuropa’s en buuroma’s zijn
natuurlijk overal. Aan de rand van de wijk wonen dan vast de buurachternichten
en buurachterneven. Dat zijn degenen waar we niet zoveel van weten, maar die
juist ook wel interessant zijn.
Buurfamilie, zijn we dat? In een familie is natuurlijk ook wel een iets mis. Oh, je
haat je vader of moeder, want ze zijn zo bekrompen. Jij mag niks! En je kleine
zusje is zo stom, dat je ze het liefst achter het behang zou plakken. Eindelijk rust…
Of je opa en oma die altijd zo zeuren dat het vroeger altijd beter was.
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Familie! Je zou het liefst op een onbewoond eiland zitten. Heerlijk kunnen doen
en laten wat je zelf wilt. Ah, dat zou de hoofdprijs van een loterij moeten zijn.
Maar hoe lang hou je dat alleen zijn vol? Hoe vaak heb je dan al bijna iets
gevraagd?
Familie… uiteindelijk kan je toch niet zonder hen. En wat is Sportpark nu zonder
mensen? Zonder al die buurbroertjes, -zusjes enzovoorts?
Nog even en dit geweldige virus breidt zich uit over de hele wereld en dan
hebben we ook buurbroertjes en buurzusjes in Marokko, Thailand, Australië,
Brazilië enzovoorts.
Marijn, met dank aan de kleuter!

8

Wie heeft de hoogste zonnebloem?
Voor de zomer hebben we zonnebloemzaadjes aan iedereen uitgedeeld. Vele
hebben de zaadjes gekoesterd en vertroeteld. Nu zijn het prachtige volwassen
zonnebloemen geworden en als dit boekje op
de deurmat ploft zijn ze gemeten en wordt de
stand door de jury opgemaakt.
Het meten kondigen we via onze e-mail
nieuwsbrief en Facebook aan. Heb je het meten
gemist en had je graag mee willen doen?
Wellicht sta je dan nog niet op onze mailinglijst:
inschrijven daarvoor kan binnen enkele klikken
via onze website www.sportpark2.nl
Dus wil je volgend jaar ook kans maken op
mooie prijzen met jouw zonnebloemen?
Bijvoorbeeld een cadeaubon van het
tuincentrum? Schrijf je dan nu in voor onze email nieuwsbrief en/of volg ons op Facebook:
BuurtverenigingSportparkII
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Te huur van de buurtvereniging

Halloween
Maandag 31 oktober is het Halloween. In de avonduren gaan we wat leuks
organiseren! Houdt de website (www.sportpark2.nl) en Facebook
(www.facebook.com/BuurtverenigingSportparkII/) goed in de gaten voor meer
details!

Biertafel / picknicktafel (€ 10 per dag)
Vier statafels (€ 3,- per tafel per dag)
Een driedelige ladder (€2,00 per dag). Heel handig om even de dakgoten
na te kijken of voor een schilderklus
Een aanhangwagen.
De aanhangwagen wordt verhuurd maar daar moet een contract(je)
voor getekend worden o.a. om bij schade, verlies e.d. het goed af te
kunnen handelen. De tarieven voor de aanhangwagen gaan per dagdeel.
€10,00 voor een dagdeel, €15,00 voor twee dagdelen. Let op!
Tegenwoordig is een net nodig om eroverheen te spannen. Deze wordt
niet meegeleverd.

Rommelmarkt
Op zondag 13 november is er in gemeenschapshuis Zandberg,
Zandberglaan 54bis in Breda een rommelmarkt annex boeken- en
platenmarkt.
Openingstijden van 10.30-15.30. Entree 1 euro. Er zijn nog enkele stands
te huur. Informatie hierover bij Piet Brosens tel. 0765143967.

Als u een van deze spullen wilt huren kunt u daarvoor terecht bij:
Ritchie Piessens, Eggestraat 22, tel.0648103448
Floris Kwast, Smutsstraat 51
Robert Snelders, Steijnlaan
38 tel.0613089087

Of via www.sportpark2.nl
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Tip! Kristal helder water
In het vorige buurtboekje schreef ‘de buurvrouw’ over de kracht van
bomen. In deze tip zal ik vertellen over de kracht van kristallen.
Pas was ik in een mooie edelstenenwinkel, in het buitengebied tussen
Roosendaal en Bergen op Zoom, met de naam ‘Lichtpuntje Kristallen’. De
winkel is af en toe open en een ware belevenis om naar toe te gaan. We
hebben er een paar uur doorgebracht, onze ogen uitgekeken, een paar
mooie edelstenen gekocht en kristalwater gedronken. Ik kende het
principe van kristalwater al langer; we dronken het ook tijdens de
inscholing om Dr. Hauschka therapeut te worden. Tijdens het bezoek aan
de winkel ontdekte ik opnieuw hoe smaakvol en zacht dit water proeft.
Uit verschillende onderzoeken blijkt dat deze kristallen het water
vitaliseren. Het water blijft verser en langer houdbaar. Naast drinkwater,
zijn er ook zwembaden die de waterkwaliteit verbeteren met deze
edelstenen. Meer informatie over de werking van de edelstenen kun je
lezen in deze blog.
Sinds dit bezoek drink ik het zelf dagelijks. Kristalwater maak je eenvoudig.
Je legt drie edelstenen: amethist, bergkristal en rozenkwart in een glazen
kan. Je vult de kan met water en laat het ca 6 uur staan voordat je het
water drinkt. Ik gebruik graag kraanwater, omdat het water van goede
kwaliteit is en minder milieubelastend is dan mineraalwater uit een
verpakking afkomstig van een ander gebied. De edelstenen spoel ik
dagelijks af met koud water. Daarna vul ik de kan met kraanwater en zet
het een nacht in de vensterbank. De volgende dag laat ik de waterkan in
het daglicht staan en drink ik het water. Tussendoor, en zeker met volle
maan leg ik de edelstenen in de vensterbank, zodat ze kunnen opladen in
het maan- of zonlicht.
Wil je de winkel ook een keer bezoeken, dan vind je hier meer informatie:
http://www.lichtpuntjekristallen.nl/
Hartelijke groet,
Eva-Maria
26
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Mini-bieb
Hallo buurtbewoners!
Sinds kort hebben wij een vrolijke minibieb waar men boeken kan pakken, lenen
of ruilen. Mocht je leuke boeken hebben die in de weg staan, dan zijn die welkom
bij onze minibieb. De boeken
mag je afgeven op
Molenleystraat nummer 15 of
17 of gewoon zelf in het huisje
zetten.
Groetjes
Amber Aartsen-Pattenier en
Ink Kroon
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Rik- en jokeravonden 2016-2017
Wist je dat de buurtvereniging rik- en jokeravonden organiseert?
Deze gezellige avonden vinden plaats in Gemeenschapshuis De Zandberg
(Zandberglaan 54B te Breda)
Woensdag 28 september 2016, woensdag 26 oktober 2016, woensdag 30
november 2016, - Woensdag 28 december 2016, woensdag 25 januari 2017,
woensdag 22 februari 2017 en woensdag 29 maart 2017
Je bent van harte welkom om een kaartje te komen leggen!
Aanvang 19:30, einde rond 22:00.
Leden betalen € 1 per persoon, niet-leden betalen € 1,50 per persoon.

Vacature Columnist/ tekstschrijver
Altijd al bezig met schrijven? Wil je graag je berichten delen met de buurt?
Op zoek naar een lezerspubliek? Wij zijn tevens op zoek naar iemand die
een of meer stukjes wil schrijven in het
buurtboekje. Een van onze schrijvers gaat
stoppen, dus we zoeken een
opvolg(st)er.
Lijkt het je leuk om iemand te
interviewen, heb je een onderwerp waar
je wel vijf keer over kunt schrijven of wil
je verslag doen van (onze) activiteiten,
dan bieden wij je een podium!
Het boekje wordt elke keer verspreid
onder wel 350 huishoudens.
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Bandje, Biertje
Vorig jaar hebben we de eerste Bandje, Biertje gehouden. Dat is goed bevallen,
dus organiseren we het dit jaar weer.
Wanneer?
Zaterdag 1 oktober
2016 Bandje & Biertje
Feest in de Erasmus!
Aanvang 20:00 uur.
Er zal een optreden
verzorgd worden door
de band Best Central;
met feestelijke soul
funk. Die ken je wellicht
nog van vorig jaar,
waar ze ook al een
spetterend optreden
weggaven!
Daarnaast zorgt DJ Roberto voor de muzikale twist om helemaal in de goede
bandje, biertje sfeer te komen. Dit mag je niet missen.
Kaartjes?
Voorverkoop € 5,00 per stuk, incl. 2 consumpties. Stuur een e-mail naar
info@sportpark2.nl om te reserveren.
Aan de deur € 10,00 per stuk incl. 2 consumpties.
Gratis toegang als je verkleed komt, b.v. in Oktoberfest stijl!
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Fysic
Bewegen is over het algemeen goed voor de gezondheid. Helaas is sporten bij
een sportschool, personal trainer of bootcampinstructeur vaak te zwaar op het
moment dat je klachten hebt aan bijvoorbeeld je rug, schouder, nek of knie.
Hiervoor hebben we speciale trainingen bij Fysic Fysiotherapie & Training. Bij
Fysic Fysiotherapie & Training hebben we speciale bootcamp voor mensen met
klachten aan spieren of gewrichten.
Ook wordt er small group training aangeboden. Met kleinschalige groepjes van 34 personen waar we iedereen op zijn / haar eigen niveau kunnen trainen. De
training vindt altijd onder begeleiding van een fysiotherapeut plaats.
Kosten van Personal Fysic Training:
eenmalige intake € 32
2 maal per week Bootcamp of Small Group Training €60 per maand
1 maal per week Bootcamp of Small Group Training €45 per maand
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Fysic Fysiotherapie &
Training
http://fysicfysiotherapie.nl/over-fysic-fysiotherapie/personal-training/

Uit de oude doos:
Bothastraat, de Wetstraat, Cronjéstraat en Hertzogstraat in 1955
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finalisten bekend: Pink Panthers – Achillesboys. Was het vorig jaar Achillesboys
die de sterkste waren, bleken nu de Pink Panthers met 7 tegen 2, de sterkste.
Een mooie derde plaats was er voor de Brakka Boys, maar voor alle deelnemers
gold: meedoen was belangrijker dan winnen.
Tot slot
Even moest ik terugdenken aan de sterke verhalen die ik eerder dezelfde ochtend
had gehoord, de hoofdprijs was het ene team niet gelukt, maar de
sportiviteitprijs voor nieuwkomer Koi Vrienden Breda, die was binnen. Tenslotte
de uitreiking van de prijzen. Het blijft toch altijd een prachtig gezicht, die blik bij
het in ontvangst nemen van de gewonnen beker en de persoonlijke medaille
herinnering.
We kunnen weer terug kijken op een geslaagde activiteit wat wel bleek uit de
haast smekende vraag van het laatste team dat vertrok: “Vergeet alstublieft ons
volgend jaar niet uit te nodigen, want wij zijn er zeker weer bij”.
Wat is het toch heerlijk om in Sportpark II te wonen en lid te zijn van onze
buurtvereniging.

Koi Vrienden Breda is een vriendenclub die gek is op Koi Karpers.
Ben jij ook gek op deze prachtige vissen. Word lid!
Kijk op www.facebook.nl en zoek naar:
Koi Vrienden Breda
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Elk huisje...
Weet je wat ik zo heerlijk vind aan de zomermaanden? Dat alle deuren open
gaan, letterlijk en figuurlijk. Het leven ligt op straat. En daarmee ook een aantal
persoonlijke zaken die vaak heimelijk achter gesloten deuren verborgen gaan.
De lieflijke overbuurvrouw blijkt ineens ook wel eens uit haar slof te schieten
tegen haar man en de buurvrouw van nummer 6 schreeuwt geregeld haar kroost
toe dat ze hun mond moeten houden. De buurman drie huizen verderop is
minstens twee keer per week luidruchtig aangeschoten. En het al wat oudere stel
schuin achter blijkt nog steeds een heel levendig liefdesspel te spelen.*
Wat kan ik genieten van de openbaring van die menselijke trekjes. Niet omdat ik
het fijn vind dat een buurtbewoner ruzie heeft of de alcohol maar moeilijk kan
laten staan. Maar omdat het gekibbel van een ander mij geruststelt. Blijkbaar
verliest iedereen wel eens zijn geduld. Blijkbaar laat iedereen zich wel eens gaan
tegen zijn partner of kinderen. Blijkbaar... ben ik net als een ander: heel normaal.
Dat vergeet ik wel eens als ik op facebook de levens van mijn vrienden bekijk.
Hoe vaak ik niet groen van jaloezie naar de geposte vakantiekiekjes staar; de
moeder strak bruin in haar minieme bikini, vader lachend ravottend met de
kinderen. Daarmee vergeleken lijkt mijn eigen vakantie ineens een stuk minder
geslaagd...
Inmiddels breekt de herfst weer aan. En sluiten alle deuren zich langzaamaan
weer. Iedereen trekt zich weer terug in zijn eigen cocon. Ik moet het weer doen
met de mooiste kiekjes van het leven van een ander. Maar besef intussen wel dat
ons huisje niet het enige is met een
kruisje.
Gelukkig maar.
De buurvrouw
*Alle genoemde voorbeelden zijn slechts
losjes gebaseerd op de waarheid. Elke
overeenkomst met werkelijke bewoners
van Sportpark II berust op louter toeval.
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Terugblik familie voetbaltoernooi 2016
Meedoen is belangrijker dan winnen
Door Rinie Smits
Even slikken
Dat de weersverwachtingen over de gehele dag “sterk
wisselvallig” zouden zijn was vooraf enigszins bekend,
maar heuse stortbuien met onweer en donderslagen,
daar was niet echt op gerekend.
Want….om 08.00 uur, tijdens het voor een dag op te bouwen Achillesstadion,
scheen zelfs de zon! Zou het weer dan toch, overigens niet zo vreemd hier in
Nederland, verkeerd voorspeld zijn? Wat weer meteen opviel was die speciale
familieachtige sfeer. Van alle kanten werden helpende handjes aangeboden voor
het opbouwen van tenten en versieringen. Door deze hulp, nogmaals onze dank
hiervoor, waren we lekker op tijd voor de eerste wedstrijd van het toernooi.
Bijzondere dank aan de Fam. Key en Wilschut waar wij bij elke activiteit van de
buurtvereniging stroom krijgen.
Sterke verhalen
Alle deelnemers waren op de aangegeven tijd aanwezig, wat altijd een gezellig en
een chaotisch aanzicht geeft. Mooi waren de sterke verhalen onderling. Zo
hoorde ik toevallig enkele deelnemertjes tegen een ander team zeggen: “Vorig
jaar hebben we wat tegenslag gehad, daarom gaan we nu voor de hoofdprijs!” “O
ja”, hoorde ik ze terug zeggen, “wij hebben onze zinnen gezet op die mooie
sportiviteitprijs!” Ik hoorde het allemaal aan en dacht: we zullen zien. Helaas
moesten we ’n enkele keer de wedstrijden kort stil leggen voor onweer met heel
veel regen. Maar ondanks dat, werd de moraal van alle deelnemers hierdoor er
niet minder om. Zelfs het spekgladde veld leverde gelukkig geen extra blessures
op, behoudens wat stramme spieren.
De wedstrijden
Het was weer genieten te zien, dat onze buurtvereniging heel veel jong
aanstormend talent heeft dat juist op deze familie voetbaldag ongeremd los kan
gaan. Een team met wel hele kleine deelnemertjes had totaal geen ontzag voor
enkele grote jongens en bikkelde er lustig op los met een verrassende uitslag. Het
plezier dat jong en oud door elkaar beleefde werd extra duidelijk door het hoge
sportiviteitsgehalte gedurende de hele dag. Juist hierdoor hebben alle teams het
voortreffelijk gedaan en was het een genot, ook voor het neutrale publiek, om
naar te kijken. Na het spelen van de plaatsingswedstrijden waren de twee
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