
29 mei was het dan zo ver, het 1e toernooi voor veel van de de kids van Special Talents. Het 
Super-G voetbaltoernooi 2022 bij OJC Rosmalen. 

Vanuit de 3 locaHes van Special Talents, Nuenen, Den Bosch en Eindhoven, deden 11 
kinderen mee die voor het eerst een team gingen vormen. 

Na allemaal te zijn verzameld werd een heuse kleedkamer opgezocht om even de dag door 
te nemen en wat prakHsche zaken af te spreken en vooral te benadrukken dat het vandaag 
zou gaan om plezier hebben.  

Er werd gespeeld op een half veld met 6 tegen 6 al naar gelang de afspraak met de 
tegenparHj, wisselen was onbeperkt en een wedstrijdje duurde 15 minuten zonder pauze of 
van speelhelQ te wisselen. 

Het toernooi werd begonnen met een warming up waarvoor alle clubs een voor een op het 
voetbalveld werden geïntroduceerd.  

Voordat aan de eerste wedstrijd werd begonnen was het eerst Hjd om een groepsfoto te 
maken en om onderling een wedstrijdje penalty schieten te doen. 

Hierna was iedereen er klaar voor om de 1e wedstrijd aan te gaan.  
De tegenstander zag er indrukwekkend uit maar zoals de scheidsrechter al had laten weten 
waren ze niet zo goed.  
Dus de panna’s vlogen hen al gauw om de oren en de 1e overwinning was binnen. 

Na nog 2 potjes, helaas verloren, gingen de kinderen gezamenlijk pauzeren in de kanHne 
waar ze een goed verzorgd lunchpakketje kregen compleet met iets lekkers en fruit.  

Na uitgerust te zijn en inwendig versterkt volgde een potje, helaas deels in de regen. 
Maar dat kon de pret niet drukken want de Oranje Leeuwen maakten het ze wel heel erg 
makkelijk.  Met teamwork werd ook hier een overwinning behaald. 

Gelukkig hoefden ze niet meteen door naar de volgende wedstrijd en was er Hjd om een 
spelletje te doen bij een van de spelletjes die er waren of om gewoon te schuilen voor de nu 
toch wel hevigere regenbui. 

De regenbui was zo goed als over toen het Hjd was voor het laatste wedstrijdje. 
Ze troffen een gelijkwaardige tegenstander en sloten het toernooi af met een mooie 3-3. 

Al met al een geslaagde dag waarbij iedereen met een mooie medaille en een goed gevoel 
naar huis ging. 


