
 

 

De kind'ren staan weer klaar 

De MiniLeague gaat starten, maar 

Eerst lopen hand in hand  

Er is een sterke band 

Verhalen over voetbal, saam plezierig leren ballen 

Hiermee wordt het doel bereikt, daar zijn we voor 

gevallen 

De spelers op het veld 

Met de bal al aan de voet 

Er is geen tijd van dromen 

Want dan komt het niet goed 

Je ouders langs de kant, ja die zien je wel proberen 

Ze houden zich mooi stil dus dan kan je goed 

presteren 

 

Op het veld gaat het straks beginnen 

Want alle spelers hebben er zin in 

Met respect en heel spontaan 

Laat er maar iets moois ontstaan 

Voor de sport en het plezier 

Kijk toch wat gezellig hier 

Spelen maar vier tegen vier 

In het weekend is het steeds weer de Mini League 

 

Het is nu even rust en er komt een ander teampje 

Je kijkt wat om je heen en vele clubs die zie je 

Terwolde, VenL, Teuge Twello en Activia 

Voorwaarts, Klarenbeek Voorst, Wilp en Cupa 

 

 

 

De sfeer laait nu weer op 't volgend spel begint 

De spelers zijn goed bezig de bal ligt er al in 

Verliezen doe je nooit, maar de doelpunten zijn mooi 

Het kind staat hier voorop in het spelletjestoernooi 

 

Op het veld gaat het straks beginnen 

Want alle spelers hebben er zin in 

Met respect en heel spontaan 

Laat er maar iets moois ontstaan 

Voor de sport en het plezier 

Kijk toch wat gezellig hier 

Spelen maar vier tegen vier 

In het weekend is het MiniLeague 

 

Op het veld gaat het straks beginnen 

Want alle spelers hebben er zin in 

Met respect en heel spontaan 

Laat er maar iets moois ontstaan 

Op het veld gaat het straks beginnen 

Want alle spelers hebben er zin in 

Met respect en heel spontaan 

Laat er maar iets moois ontstaan 

Voor de sport en het plezier 

Kijk toch wat gezellig hier 

Spelen maar vier tegen vier 

In het weekend is het steeds weer de MiniLeague 
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