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De Winfies van de week uit
Nieuwpoort, Genk, West
Flames én Melsele

Zoals wekelijks bundelen we ook dit seizoen graag de winfies die we
afgelopen week binnenkregen én roepen natuurlijk ook op om dit
weekend massaal uw foto's door te sturen!

De vrouwen van Nieuwpoort wonnen in de 1/8e fianles van de Indurium Cup van
Sint-Joris met 2-3. De foto daarvan ziet u hierboven!

De beloften van KRC Genk wonnen afgelopen weekend hun wedstrijd, en dat
leverde uiteraard een mooie winfie op.
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betrouwbare en
ervaren soldaat
nieuw contract:
"Een echte
professional!"

De Bruyne begrijpt
het niet: "Hij was
afgelopen seizoen
de beste van heel
de wereld"

Radja Nainggolan
windt er geen
doekjes om:
"Carrière afsluiten
bij Beerschot of
Antwerp? Voor
2.000 euro zou ik
zelfs mijn schoenen
niet meer
aantrekken"

In Genk heeft men
weinig begrip voor
de nakende
overgang van
Schrijvers naar Club
Brugge: "Weglopen
van zo'n situatie
vind ik niet goed"

Beerschot Wilrijk:
er verlaten geen
Ratten het schip,
integendeel zelfs!

Russen voelen zich
beledigd na WK-
lied 'Dva Vodka
Spasiba' en dus
mag Tom Waes het
uitleggen op de
Russische televisie

Dender heeft
schitterend nieuws
te melden aan
ongeruste fans

Kevin De Bruyne
schetst het
persoonlijke
verschil met het EK
waarop hij niet kon
schitteren: "Dat
was anders, nu heb
ik een topjaar
achter de rug"

De meiden van de West Flames behaalden een eerste plaats op het u10 jongens
tornooi te Ekeren-Donk, na winst tegen Jong Antwerpen (2-0), Antonia (11-0)
en een gelijkspel tegen Ekeren-Donk (1-1) in de groepsfase werd de finale
gewonnen van Racing Mechelen (1-0).

Bij Melsele mocht het na de verrassende overwinning op de openingsspeeldag in
eerste nationale zelfs een filmpje zijn ...

Geplaatst door Vrouwenvoetbalkrant
6.985 weergaven
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