
F-League 13 december 2008 

De winterkou was vanochtend duidelijk van invloed op de voetbalprestaties van onze F-League-spelertjes. Zo leek het 
ene team weinig last te ondervinden van het winterweer, terwijl het andere team liever direct de warmte van het 
clubgebouw opzocht.In Groep A verdubbelde FC Twente zijn puntentotaal van 4 naar 8 door een overwinning op 
kampioen PSV en een gelijkspel tegen Heracles. Dat PSV kampioen zou worden stond trouwens nog niet vast voor 
aanvang van deze speelronde, want Ajax kon hier nog een stokje voor steken. Uiteindelijk is ze dat niet gelukt, maar 

spannend was het wel. Had Ajax vandaag van PSV gewonnen en niet gelijkgespeeld dan waren beide teams zelfs 
uitgekomen op 62 punten! 

 
Groep A 

In Groep B was AC Milan al weken kampioen. Zij vonden het vandaag dus wel welletjes en lieten het laatste 
wedstrijdje tegen strafschoppenkampioen FC Barcelona wegens 'onderkoelingsverschijnselen' aan zich voorbijgaan. 
Manchester United was aardig op dreef en won bovendien voor het eerst van AC Milan. Chelsea had vandaag de 
beste dag van allemaal in groep B en wist 7 punten bij elkaar te spelen! 

 
Groep B 

Na een heerlijke warme douche begon dan eindelijk hetgeen waar het vandaag allemaal om ging: de huldiging in de 

kantine. Nog nooit waren we met zoveel tijdens de diploma-uitreiking: 45 kinderen, het dubbele aantal ouders, 
overige familie en belangstellenden. Kortom een goed gevuld clubgebouw. 



 
De schitterende diploma's 

Uit handen van de teamleiders ontvingen de kinderen hun voetbaldiploma en een aandenken voor hun deelname aan 
de F-League. Vooral de bekers vielen erg in de smaak ... en ondanks dat je niet altijd kunt winnen voelde iedereen 

zich een beetje kampioen vanochtend! Als afsluiter was er voor iedereen nog een welverdiend patatje. 

 



Al met al kan er teruggekeken worden op een succesvol eerste seizoen van de F-League. Het was iedere week 
opnieuw schitterend om te zien hoe leuk voetbal kan zijn. Reden te meer dus om uit te kijken naar het voorjaar! 
De F-League keert dan natuurlijk terug, maar wel zullen er een aantal veranderingen doorgevoerd worden. Zo hebben 
we gemerkt dat de wedstrijdjes met name voor de allerjongsten (Groep B) soms net iets te lang duren (let 
bijvoorbeeld eens op de uitslagen van de laatste wedstrijden). In groep B zullen daarom in plaats van drie 
voortaan twee wedstrijdjes gespeeld worden. Daarnaast wordt er een spelvorm (dribbelen, mikken, etc.) ingepast om 
wat meer afwisseling voor de kinderen te creëren.De kinderen die de F-League verlaten en onze club als F6 en F7 in 
echte Zweeftenues gaan vertegenwoordigen, veel succes gewenst in de competitie! En last but not least een 
dankwoord aan alle teamleiders. Zonder hen was het niet mogelijk geweest er iedere week een feest van te maken! 
Daniëlle, Dennis, Gert, Gill, Harold, Leonie, Lisanne, Nick en Paul enorm bedankt! 

 
Chelsea 

 
Tieme Bolte, Tim ter Hedde, Stef Hegeman, Fabian Rudde, Simon Hegeman & Damian Meenhuis 



 
Ajax 

 
Joep ten Berge, Julia Erupley, Daan Pas, Jesper Aal, Brynn Huis in 't Veld & Gijs Berendijk 

(achter Nick Jansen) 

 
AC Milan 



 
Duuk Ekelenkamp, Jorn Bessembinder, Pim Saathof, Jardi Tibbe & Dion Tuitert 

 
PSV 

 
Joep ten Berge, Jesper Hoogenkamp, Quincy Glaubitz, Mike Gescher & Delano Wippert 



 
FC Twente 

 
Ruben Oppedijk, Philip Mengers, Niels Oogink, Twan Beuze & Sander Kapteyn 

(achter Dennis van Leeuwen) 

 
FC Barcelona 



 
Tieme Mars, Stef ter Halle, Cas Blankhorst, Esmeé Pieper, Gijs Hommes, Alex v/d Werfhorst 

& Liam Hilberink 

 
Manchester United 

 
Daan Stam, Sam Spikker, Anna van Rhee, Nick Mulder & Jord Evers 



 
Heracles 

 
Pepijn Hegeman, Danique Glaubitz, Stef Verver, Stan Westendorp & Tijn Poortman 

(achter Harold Westendorp) 

 


