Topkids strijden op 5de eigen toernooi in de zaal
Door Jan Hennipman en Sjoerd Rombout, Assen 26 januari 2014

Op zaterdag 25 januari 2014 opende organisator Jan
de
Hennipman om klokslag 13.30 uur het, al weer, 5 eigen
zaalvoetbal toernooi van de Topkids. Net als de afgelopen
jaren, was de sporthal in Smilde ook nu weer het strijdtoneel.
Jan moest met een beperking beginnen omdat ook in de
sporthal de microfoon kuren had:Waar hebben we dat meer
gehoord? Gelukkig kon dit met een nieuwe batterij worden
opgelost. Met luide stem kregen de kinderen en begeleiders
uitleg over het toernooi. Jan bedankte ook de beide
sponsoren Bazuin autoschade uit Beilen en Poeisz voor hun
bijdrage aan het toernooi.
Na het officiële gedeelte konden de kinderen los. En daar hadden ze zin in. Met passie, veel inzet en
enthousiasme, maar ook met veel respect voor elkaar werd er gevoetbald. Duidelijk was te zien dat veel
teams behoefte hebben aan meer spelers omdat het niveau verschil in een team erg groot is. Opvallend
is dat de spelertjes daar zelf geen last van lijken te hebben. Groot en klein, de één sneller lopend dan de
ander en menig keeper die op de knieën het doel probeert leeg te houden, ze zijn allemaal fanatiek.
De Topkids zelf deden mee met twee teams. Bij Topkids 1 (junioren) werd al snel duidelijk dat ze niet
gewend zijn om in de zaal te spelen. Sinds vorig jaar traint deze groep ook in de winter door op het veld
en dan zie je dat zaalvoetbal toch echt een ander spelletje is dan op het veld voetballen. Waar ze op het
veld in de top van de competitie meedraaien ging het in de zaal tegen veelal dezelfde tegenstanders veel
moeizamer. De eerste twee wedstrijden gingen verloren, maar na een keeperwissel gingen de 3e en 4e
wedstrijd toch een stuk beter en kon het toernooi met 2 gelijke spelen worden afgesloten. Ondanks de
vele beperkingen in het 2e Topkids team (pupillen) heeft dit team echt prima gespeeld. Jammer dat dit niet
in de punten tot uitdrukking kwam, want ze kwamen vaak maar net iets tekort. Al met al kan ook deze
groep zeer tevreden zijn, want er werd vol inzet gespeeld en de kids hebben genoten en dat is natuurlijk
het belangrijkste! De winnaars van het toernooi waren HH’97 uit Hollandscheveld bij de junioren en ONR
Roden bij de pupillen. Dat was best bijzonder te noemen, want dit team had te weinig spelers en had dus
aanvulling nodig van andere teams en dat hebben ze dus prima gedaan voor ONR. Elkaar helpen in het
jeugd G-voetbal is geen enkel probleem!
Eindstand poule A (junioren)
1. HH’97 1
4-10
2. Happy Kidz 1
4-7
3. Broekster Wâlden
4-6
4. vv Drachten
4-2 (-3)
5. Topkids 1
4-2 (-5)
Een foto impressie

Eindstand poule B (pupillen)
1. ONR Roden
4-7
2. HH’97 2
4-6 (+4)
3. Kids United
4-6 (+1)
4. Happy Kidz 2
4-5
5. Topkids 2
4-1

