
F-League 10 oktober 2008 
 
Na afloop van een fotoshoot van de complete groep en elk team apart begonnen Heracles Almelo en FC Twente even na half 
10 aan hun eerste wedstrijd van de dag. Vorige week won Heracles met 6-2, maar een nieuwe ronde en dus nieuwe kansen 
moeten de jongens van Twentecoach Dennis van Leeuwen hebben gedacht. Zonder echte grote kansen ging de wedstrijd lang 
gelijk op, en het was zelfs niet onverdiend geweest wanneer Twente de leiding genomen had. 
Voetbal is echter een onvoorspelbaar spelletje en dus scoorde Tijn Poortman namens Heracles de openingstreffer. Twente gaf 
zich hierna nog niet gewonnen en ging op jacht naar de gelijkmaker. Sander Kapteyn had daarbij het geluk niet aan zijn 
zijde. Hij zag een schot tegen de paal belanden en een goede inzet werd van de doellijn gehaald. In één van de 
tegenaanvallen besliste Tijn de wedstrijd: 2-0. De strafschoppenserie eindigde onbeslist: 2x raak en 3x mis voor beide teams. 
  
Tot slot een anekdote over heraclied Stef Verver die het vermelden meer dan waard is: Stef mag de bal vanaf de zijlijn 
intrappen, wacht nogal lang, en zegt dan tegen zijn moeder: “Mam, waar ik de bal naartoe wil richten staat al iemand 
anders.” 

 

 
 

 
 



 
Stan Westendorp legt aan voor zijn strafschop! Stef durft niet te kijken 

 

 
Doelpuntenmaker Tijn Poortman 

 



 

GROEP B: CHELSEA - MANCHESTER UNITED 3-4 
 

(Klik hier voor de belevenissen van Gert Mulder (coach Man. Utd!) 

Het treffen tussen Chelsea en Manchester United was voor beide teams het tweede wedstrijdje van vandaag. Chelsea speelde 
de eerste wedstrijd 4-4 tegen FC Barcelona, terwijl Manchester met 2-3 nipt verloor van AC Milan. 
In een compleet andere samenstelling dan verleden week gingen de ‘Mancunians’ voortvarend van start. Nick Mulder nam 
zijn team op sleeptouw en scoorde al snel de 0-1. Het leek erop dat Chelsea op een grotere achterstand zou komen, ware het 
niet dat goed verdedigend werk van Stef Hegeman en Tieme Bolte dat voorkwam. 
‘The Blues’, vandaag verder vertegenwoordigd door Damian Meenhuis en Simon Hegeman probeerden hierna zelf een 
doelpunt te maken. Een poging van laatstgenoemde kwam op de paal terecht, maar in een volgende aanval was het wel raak. 
In eerste instantie werd het schot van Simon nog geweldig gekeerd door Manchester-speelster Anna van Rhee, de tweede 
kans werd wel benut. 
Omdat beide teams om en om scoorden bleef de wedstrijd tot het eind toe spannend. In de slotfase maakte Nick met zijn 
vierde doelpunt de winnende voor Manchester.  

Ook bij deze wedstrijd kwam een erg grappig moment voorbij toen Sam Spikker (Manchester) vlak voor het eind aan z’n 
leider vroeg: “Welke club zijn wij eigenlijk?”  

 
Simon Hegeman (Chelsea) omringd door Nick en Sam 

 
Stef Hegeman (achtergrond Tieme Bolte) 

https://www.dezweef.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=853&Itemid=490


 
Daan Stam wacht geduldig zijn wisselbeurt af 

 
Sam Spikker volledig geconcentreerd op de bal 

 


