
PRESTIGE CUP INTERNATIONAL U11 IN TREMBLAY-EN-FRANCE 26-27-04-2014 

In het weekend van 26 en 27 april was ik geselecteerd om met mijn team van 

Feyenoord Onder 11 mee te doen met een heel groot internationaal voetbaltoernooi in 

Frankrijk vlakbij Parijs. Ik voetbal bij de voetbalopleiding van Feyenoord Rotterdam 

O11 en mijn naam is Tim Zandwijk. Ik zit in groep 7 van de Stelberg. 

 

Op vrijdagmorgen 25 april werd ik ’s-morgens door mijn vader op Rotterdam Centraal 

afgezet. Mijn team met twee trainers en leider Fred waren er ook. Zij gingen ook mee naar 

Parijs. Wij namen de hele snelle trein (Thalys) en we moesten nog overstappen in Parijs. ’s-

Middags waren we in ons hotel. Daar sliepen ook de andere jongens van de andere teams 

tegen wie we gingen voetballen. Wij hadden goed contact met FC Anderlecht. 

 

 Vlnr: Merlijn, Max, Tim (ik), Jasper, Milan, Tyrell, Chiel, Kars, Corné en Devin 



Zaterdagmorgen liepen alle teams in een 

soort optocht de velden op. De burgemeester 

was er ook en hij wensten alle teams veel 

succes. In totaal deden er 24 teams uit allerlei 

landen mee, zoals Feyenoord Rotterdam, 

Benfica, Anderlecht, InterMilaan, Bayern 

München, Paris Saint Germain en ook veel 

clubs uit Frankrijk. 

Wij starten onze eerste wedstrijd niet goed: 

We verloren tegen Benfica met 3-0…Gelukkig 

wonnen we de tweede wedstrijd tegen FC 

Rouen met 3-1. De derde wedstrijd van de 

dag was een moeilijke wedstrijd tegen FC 

Paris. Deze wedstrijd eindigde onbeslist in 

een 1-1. De laatste wedstrijd van de dag was 

tegen een team uit Tunesië (Afrika): FC 

Hammamet. Merlijn maakte een mooi 

doelpunt en we wonnen daardoor met 1-0. 

 

Doelpunt wordt gevierd…Ik ben nummer 5 

 

 

 



DAG TWEE  

De tweede dag was het beter weer. De regen was opgehouden en de zon kwam af en toe 

tevoorschijn. Onze eerste wedstrijd was tegen de thuisclub. Zij organiseren ook elk jaar dit 

toernooi. De club heet FC Tremblay. Tyrell maakte twee doelpunten en Max maakte één 

doelpunt. We wonnen met 3-1! 

De tweede wedstrijd van vandaag was tegen US Créteil. Dat is een voetbalvereniging uit één 

van de buitenwijken van Parijs. Helaas verloren we deze wedstrijd met 0-1. 

Door deze verlieswedstrijd konden we 11e worden van de 24 teams. Dan moesten we wèl 

winnen van de volgende ploeg: FC Champs-sur-Marne…Gelukkig wonnen we met 2-0 met 

twee mooie doelpunten van Corné en Milan!! 

 

Bij Feyenoord O11 ben ik linksback. Op deze foto sta ik helemaal rechts. Mijn trainer staat bovenin dat 

is trainer Davey vd Berg. Mijn andere trainer is Andwele Slory. Hij heeft ook bij Feyenoord gevoetbald. 

Door dit resultaat zijn we uiteindelijk 11e van de 24 teams geworden. Vrij snel na de laatste 

wedstrijden, begon de prijsuitreiking. Eerste plaats was voor FC Paris, de tweede plaats was 

voor Benfica en de derde plaats was voor Olympique Lyon. We kregen allemaal een beker 

als aandenken. Daarna heb ik Feyenoordshirt geruild met een shirt van Anderlecht! 



Hier sta ik met mijn team van Feyenoord O11. Ik sta precies in het midden.    

DAG DRIE 

De dag na het toernooi ben ik met mijn 

vader, moeder en zusje Femke naar 

Disneyland Parijs geweest. Een paar 

andere jongens van mijn team waren er 

ook. Dat was natuurlijk hartstikke leuk!! 

We zijn in allerlei attracties geweest, 

zoals de SpaceMountain enzo.. 

DAG VIER 

De laatste dag in Parijs ging ik met mijn 

vader en moeder en zusje naar het 

stadion van Paris Saint Germain. Dat 

stadion heet Parc des Prince. We zijn in 

de fanshop geweest. Helaas waren alle 

kindermaten uitverkocht. Ze wachten op 

de nieuwe collectie en de nieuwe shirts… 

Ik heb het heel erg leuk gehad met het 

toernooi en de twee dagen in Parijs! 

Groetjes van Tim Zandwijk. 

Chrissy, Tyrell, ik, Devin, Femke & Jamai in Disneyland Paris 



 

Mijn zusje Femke & ik voor de ingang van het stadion van Paris Saint Germain. 

 


