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GROEP B: AC MILAN – FC BARCELONA 4-1  

Ook vandaag hadden de kinderen er duidelijk weer zin in, want vol enthousiasme en met een inzet van meer dan 100% werd 
even na half tien de bal aan het rollen gebracht. AC Milan kon vandaag met Dion Tuitert, Jorn Bessembinder, Pim Saathof, 
Duuk Ekelenkamp en Jardi Tibbe op volle kracht starten. Bij Barcelona ontbrak Cas Blankhorst, maar waren Alex van de 
Werfhorst, Esmeé Pieper, Stef ter Halle, Tieme Mars en Gijs Hommes wel van de partij. 
De vorige twee ontmoetingen werden gewonnen door koploper Milan, echter hier leek Barcelona zich niets van aan te 
trekken. Luid aangemoedigd door de ouders en vooral door leidster Gill van de Werfhorst kwam het Bara vijftal vol lef uit de 

startblokken. De 0-1 van Tieme Mars in de eerste minuut was dan ook een aangename verassing (maar zeker niet 
onverdiend). Zou Barcelona misschien voor een stunt kunnen zorgen vandaag? 
Helaas voor Barcelona bleek in de volgende minuten dat AC Milan wel tegen een stootje kon. Dion Tuitert scoorde de 
gelijkmaker, waarna Pim Saathof de roodzwarten op een 2-1 voorsprong zette. Pim had ook de 3-1 op zijn schoen toen hij 
samen met Dion op het doel af liep, maar op het moment van schieten ging er toch iets mis. Wat precies weet niemand na te 
vertellen. Grappig was het wel, want de bal ging er in ieder geval niet in en beide spelers lagen op de grond vlak naast de 
bal. 
Barcelona kwam het laatste deel van de wedstrijd niet meer veel aan aanvallen toe. Milan daarentegen wel en bracht de 
eindscore op 4-1 via doelpunten van Dion en Pim. 
In de strafschoppenserie bleek Barcelona de betere partij. Alle vijf pogingen werden benut, terwijl Milan slechts driemaal wist 
te scoren. 
  

 
 

 

 
Esmeé Pieper passt naar Tieme Mars 



 

 

 
Dion, Pim, Jardi, Jorn en Duuk 

 

 
Esmeé, Stef, Tieme, Alex en Gijs 

 

 
Pim Saathof legt aan voor de 4-1 

 



GROEP A: PSV – AJAX 1-3  

Na twee speeldagen was PSV, bestaande uit Quincy Glaubitz, Delano Wippert, Luka de Booy, Mike Gescher en Jesper 
Hoogenkamp, de ongeslagen koploper in groep A. Ajax, dat vertegenwoordigd wordt door Brynn Huis in’t Veld, Julia Erupley, 
Jesper Aal, Daan Pas en Gijs Berendijk, volgt op zes punten, en had alleen de wedstrijdjes van PSV verloren. 
Een interessant duel dus tussen de nummers 1 en 2, zeker nadat PSV in de wedstrijd tegen Heracles (3-3) het eerste 
puntverlies had opgelopen.Omdat Quincy het snelst bij de middenstip was bracht hij namens PSV de bal in het spel. Pas na 
de eerste kans van de goedspelende PSV’er Delano Wippert wist Ajax de bal te raken. De beginfase was dus voor PSV, maar 
wanneer er niet gescoord wordt krijgt de tegenstander vaak kansen. 
Zo ook in dit wedstrijdje. Via Jesper Aal kreeg Ajax zijn een eerste scoringsmogelijkheid, maar het was Daan Pas die de score 
voor Ajax opende.Met nog tien minuten te gaan was er nog niets aan de hand voor PSV, en zo werd er ook gevoetbald, want 
kansjes komen er altijd wel. Het duurde dan ook niet lang voordat Mike Gescher de 1-1 netjes in het Ajaxdoel plaatste. 
Hierna probeerde Delano PSV op een voorsprong te brengen. Zijn schot kwam jammer genoeg op de paal, en ook in de 

herkansing wilde de bal er niet in. 
Ajax had meer geluk en bouwde de score uit naar 1-3 via twee doelpunten van Daan. Een zuivere hattrick! Al met al een 
slechte dag voor PSV vandaag, maar de strijd om de eerste plaats in groep A wordt er wel spannender door nu Ajax slechts 
één punt achterstaat!  

 

 
Julia Erupley verwacht de bal 



 

 
Mike Gescher na de 1-1 

 



 
Daan Pas en Jesper Aal vieren de 3-1 

 


