
F-League 14 maart 2009 

 

Zaterdag 14 maart 2009: Met z'n allen op de foto en vervolgens met schitterend weer opnieuw een uurtje lekker 
voetballen in de F-League! Zondag zijn onze talenten rond de klok van 18.15 uur wellicht op TV Oost te bewonderen. 
Omdat de uitslagen van de eerste twee speeldagen niet voor ieder team even goed hebben uitgepakt zijn er afgelopen 
week een aantal spelers van team gewisseld. Deze transfers leken gezien de uitslagen van vandaag meteen een 
positief effect te hebben voor het vervolg van deze competitie. 
In Groep A wist Heracles Almelo dan ook direct tweemaal te winnen en kwam eindelijk van die 'hatelijke' nul af. De 
wedstrijdjes tegen Dortmund (2-3 winst) en AC Milan (5-4 verlies) waren vooral voor het publiek ware thrillers. Tot 
het eind toe was niet duidelijk wie er winnen zou! Heracles is helemaal terug ... dat belooft nog wat! 

Manchester United had het zwaar vandaag. Ondanks het meespelen van Dortmundspeler Tim ter Hedde werd 
de geblesseerde Dion Tuitert best wel een beetje gemist. 
AC Milan won wel alle wedstrijdjes, al ging dat niet zonder pijn en moeite. Het nieuwe trio Pim, Simon en Sam 
voetbalde of ze al jaren samenspeelden: mooie aanvallen en geweldige doelpunten! Of dat de volgende week ook zal 
lukken ... niet als je het Dortmund vraagt. Zij wonnen eenmaal vandaag, maar zijn nog steeds de nummer 2! 

 
Simon Hegeman & Tim ter Hedde 



 
Sam Spikker & Daan Pas 

   
Jordin Konijnenbelt, Nick Mulder & Ruben van den Brink 

  
Tieme Bolte & Twan Beuze 



  
Stef Hegeman & Mike Gescher 

 

Vorige week was het al aangekondigd ... Lazio Roma zou binnenkort z'n eerste wedstrijd gaan winnen. Dat dat 
vandaag al zou gebeuren was niet voorzien, maar natuurlijk wel gehoopt! Met vier doelpunten werd koploper FC 
Twente verdiend verslagen door Jorn, Cas en nieuwkomers Bart en Sam. De 0-0 tegen Ajax was eveneens verrassend 

en bovendien de allereerste wedstrijd zonder doelpunten in de F-League! 
Ajax verloor zijn andere wedstrijd van Barcelona, dat op z'n beurt later weer zou verliezen van FC Twente. In Groep B 
blijft het er dus om spannen: Lazio heeft weer aansluiting gevonden, Twente verliest kostbare punten, en Ajax en 
Barcelona doen niet voor elkaar onder. 
Ook in de strijd om de penaltybokaal is nog niets beslist, maar de kampioen van het najaar lijkt ook nu weer hoge 
ogen te gaan gooien ... Barça was immers foutloos vandaag! 

 
Penalty-schieten bij Ajax - Barcelona 



 
Met Cas Blankhorst op de doellijn is de nul gegarandeerd! 

 
FC Twente: Daan, Randy, Anna & Inge 



 
Stef ter Halle in strijd met de bal en pilonnen 

 
Alex v/d Werfhorst zet een aanval op 



 
Lazio Roma: Jorn, Sam & Bart 

 
Stef & Randy 

 
Esmeé Pieper & Tieme Mars 



 
Jardi Tibbe 

 


