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Kabouters

Wist u dat….

Davien Altijd ontzettend fanatiek aangemoedigd
wordt door zijn vader.

Theo Vaak een beetje moe is, tenzij het om
spelen in de zandbak of op de wipkip
gaat.

Siem Altijd hartstikke goed zijn best doet en
hij net zo beweeglijk is als spiderman
(daar is hij fan van).

Fiene Onlangs al bij Feyenoord is wezen
kijken, Sinterklaas ook denkt dat ze
daar later nog wel eens zou kunnen
voetballen.

Suus Suus soms een beetje laat is. Komt dit
nou door papa of moet Suus d’r haar
altijd nog even gedaan worden, wat er
altijd piekfijn uitziet.

Thore Zowel goed kan voetballen als kan
keepen. Voor het keepen heeft hij zelfs
speciale keepershandschoenen, of zijn
het eigenlijk bouwhandschoenen?

Jurre Heeft onlangs zijn eerste goal gemaakt
met het partijen en dit was meteen de
winnende. Deze opsteker kan Jurre ook
wel gebruiken daar zowel hij als zijn
vader groot fan van Ajax is.

Luuk Het voetballen zo leuk vindt dat hij
iedere dag aan mama vraagt of hij die
avond weer mag voetballen.

Kick Hij het neefje van Luuk is en dat hij het
voetballen net zo leuk vindt als zijn
neef.

Rico Hij standaard door trainer Niels, Rico
Freako wordt genoemd. Rico vorig jaar
heel vaak is komen kijken en dat hij nu
heel goed mee doet met de trainingen.



Sefouan Standaard 1 van de mooiste
trainingspakken van het team aan heeft
en hij misschien wel het meest
enthousiast kan roepen/gillen.

Kate Ze af en toe een beetje ondeugend kan
zijn zowel bij de training als bij de
intocht van Sinterklaas in Tricht.
Gelukkig kan ze ook heel lief zijn.

Boris en Jort Ze onlangs zijn begonnen met
voetballen, maar inmiddels al hartstikke
goed alle oefeningen mee kunnen doen.

Jo8

Chelsey Om maar te beginnen met het begin,
onze lieve Chelsey is helaas
geblesseerd. Ze heeft tijdens de training
haar elleboog gebroken. Ze had nog
wel even op haar tandjes gebeten maar
moest helaas de strijd staken naar later
bleek dus met een gebroken elleboog.

Luke, Milan, Guido en Fleur Dan de bus uit Buurmalsen. Luke, Milan
met Guido en Fleur.
Fleur en Guido zijn oudere broer en
zus. Guido moet het nog wel eens
ontgelden als Fleur tekeer gaat tijdens
de training. Op het oog een lieve dame
maar ohwee als ze haar broertje ziet.

Guido is echt in hele goede vorm en is
lekker het verdedigen aan het
combineren met leuke dribbels. Een
pitbull Sinterklaas.

Luke is de volgende bijter in de
verdediging. Hij wil nog wel eens
huppelen als een jonge hinde maar
komt steeds beter in zijn rol als
verdediger. Denk niet dat tegenstanders
graag tegen hem spelen.

Milan is de kleinste van het stel maar
met recht een echte Huijgen. Voor niks
of niemand gaat hij aan de kant. Zijn
zwemlessen zijn bijna ten einde en hij



heeft al ook een aantal keren
meegedaan met de JO8. Officieel is hij
nog JO7 maar daar hebben we te
weinig kindjes voor op dit moment.

Valentijn Valentijn behoort ook nog tot de JO7
maar heeft zich inmiddels al bewezen
als spits en keeper. Jaja sint, deze
jongen kan alles en weet bijna iedere
week wel een keer te scoren.

Ivar Ivar is de losbollige krullenbol van de
groep, Ivarito ook wel genoemd. Je zou
het bijna samba voetbal kunnen
noemen zoals hij over het veld heen
danst.

Jurre Jurre van Nifterik is de flegmatieke
versie van zijn vader. Lichtvoettig, vol
van techniek en een genot om naar te
kijken. De dunste beentjes, het hardste
schot. Sinterklaas moet maar een keer
komen kijken!

Aiden Aiden ontpopt zich de laatste weken als
ster keeper. Hij is niet heel erg van het
hard werken en ver lopen en dus is dit
een prima compromis. Hij kan de bal
heel ver uit z'n handen trappen en daar
hebben we al menig keer uit kunnen
scoren.

Siem Siem is denk ik de topscorer van het
team Sint, vast van zijn moeder
overgenomen dat talent, iig niet van zijn
vader. Siem is ruwe bolster blanke pit.
Gas erop en af en toe iets te blind naar
de goal maar ach.

Trainers Trainer/leider Rob en Owen hebben de
boel leuk op de rit Sint. Op naar het
kampioenschap.

Jo9

Samuel De beuker van de Jo9, die kom je als
tegenstander niet graag tegen, maar de
kwaliteit van het passen,  blijft de



trainers verbazen.

Suze Suze is nu nog een stille kracht en
geniet van het voetballen in al zijn
pracht. Zonder dat je haar kan horen
weet ze geregeld te scoren.

Finn Finn loopt over van Passie en wil altijd
winnen, verliezen kan hem slecht
zinnen. Je geeft niet snel op en geeft
tegenstanders klop!

Daan Jij bent echt een topper op het doel ,
hoeveel ballen heb jij al gestopt, echt
een heleboel !

Devin Deze verdediger is echt niet bang,
speelt de bal langs de lijn als het kan,
op de training geeft hij steeds meer gas,
dit komt hem tijdens de wedstrijd van
pas !

Twan Deze jongen kan kappen en draaien als
de beste, de bal hangt met een touwtje
aan zijn pantoffel en scoort hij met een
hoop geroffel !

Jack De kleinste maar snelste speler van de
jo9, in de verdediging aan een
tegenstander geplakt krijgen geen
doelpunt tegen

Kylėo De verfijnde voetballer met een heerlijke
techniek , die draait menig tegenstander
ziek.

Jo10-1

Een leuke en gezellige groep met talent! Waardoor we zelfs al 1 keer kampioen zijn
geworden dit jaar! Maar volgens de trainer WP zit er NOG meer in als jullie beter
luisteren en scherp beginnen aan de wedstrijd. Dan kan de muziekbox nog vaker
aan.

Lef Onze verdediger, wat een groei heb jij
laten zien dit jaar. Je werkt hard, geeft
nooit op en je inspeelpass is goed
verbeterd!



Max Onze spits, heeft een neusje voor de
goal en kan sprinten als de beste!

Jesse Onze keeper, doet altijd enorm zijn best
om alle ballen eruit te houden en roept
steeds vaker ‘los’ bij het uitkomen.

Jake De rots in de verdediging! Soms wat
dromerig, maar als zijn vriendinnetje
komt kijken, speelt hij op zijn best.

Coen Onze linksbenige verdediger. Ook jij
hebt een enorme groei laten zien dit
jaar en vooral je schot is flink verbeterd.

Luuk Onze middenvelder. Klein van stuk,
maar groot in daden! Je laat mooie
dribbels en voorzetten zien.

Mees Onze middenvelder. Onze
praatjesmaker en dribbelaar. En dan
ook nog eens met links en rechts
kunnen schieten!

Fes Onze aanvallende middenvelder. De
jongste speler uit de jo10, maar met het
hardste schot van allemaal! Af en toe
een goede toneelspeler, maar wel altijd
vol in de aanval!

Jo10-2

De jo10,
heeft u die nog niet gezien?

De mannen zijn altijd paraat,
en hebben hun trainers regelmatig bij de staart.

Jeroen, Theo en Pieter Adriaan zijn 3x per week in de weer,
en dat gaat als een speer.

Luisteren doen de mannen niet altijd,
met het gevolg dat je 10 minuten voor straf op de bank vlijt.

Jamie is de keeper, Mees Julian en Gertje staan in de verdediging, Casper en Pepijn
op het middenveld en Roan is de spits,
Op het veld maken ze met z’n allen de blits.



De moed zakt de trainers soms in de schoenen,
maar ze houden vol zolang ze op zaterdag spelen als kampioenen.

Soms bekomen ze van de schrik,
maar als team hebben ze veel schik.

Mo11

Leanne Positie: voorin. Ze loopt de benen onder
haar kont vandaan en scoort vaak.

Guusje Positie: middenvelder. Ze heeft graag
voetbalkleren aan naar school.

Yuna Positie: verdediger. Ze heeft een
perfecte timing en niemand komt er
langs.

Maja Positie: verdediger. Ze kan ook scoren,
ze heeft onlangs een super mooie goal
gemaakt.

Corina Positie: verdediger en aanvaller. De
pitbull van de mo11. Ze bijt zich vast in
de bal en laat nooit los.

Lilly Positie: middenvelder. Ze is altijd vrolijk
in het veld en is heel wendbaar.

Sofie Positie: aanvaller. Ze scoort vaak in elke
wedstrijd.

Bahar Positie: middenvelder. Ze wordt elke
week beter.

Guusje K. Positie: keepster. Ze keept sinds dit
seizoen en het gaat haar heel goed af.

Liza Positie: middenvelder. Ze brak pas haar
arm met een koprol. Ze is sinds kort op
voetbal en is nergens bang voor.

Amy Positie: middenvelder. Amy kan heel
hard schieten en is heel snel.

Noortje Positie: verdediger. Ze is altijd vrolijk. Ze
gaat van hockey af en ze vindt het bij vv
Tricht super gezellig.


