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GROEP A: AJAX - FC TWENTE 3-3 

Vorige week verloor Ajax de koppositie in Groep A aan PSV. FC Twente kon zijn allereerste overwinning van een week 
eerder helaas geen goed vervolg geven. Maar gelukkig zijn er iedere zaterdag drie nieuwe kansen waar 
geregeld verassende uitslagen tussen zitten. En waarom zou de wedstrijd Ajax-Twente niet zo'n verassing kunnen 
opleveren? 

 

De eerste wedstrijd is iedereen nog vol vertrouwen in een goede afloop. Ook bij FC Twente, dat het best een beetje 

moeilijk heeft in Groep A, hadden alle jongens er weer zin in vandaag. 
Ajax had een speler meer dan Twente en begon de wedstrijd per ongeluk met zes spelers. Een valse start dus, maar 
gelukkig geen belangrijke dingen tot zover. Toen het foutje eenmaal opgelost was, kwam Ajax een aantal keer 
gevaarlijk voor het Twentedoel. De pogingen gingen echter allemaal naast. 

 

Waar Ajax z'n kansen niet benutte, wist Twente de eerste de beste mogelijkheid wel te verzilveren. Niels Oogink zette 
zijn team op een 0-1 voorsprong. Drie minuten later scoorde hij zelfs het belangrijke tweede doelpunt. Wat een goed 
begin! 



Natuurlijk liet Ajax zich niet kennen en dus werd meteen de achtervolging in gang gezet. De 1-2 moest en zou een 
keertje gaan vallen. En jawel, Joep ten Berge tikte de aansluitingstreffer binnen. 

 

Steeds meer was Ajax nu op de helft van Twente te vinden, maar keer op keer konden met name Twan Beuze en 
Sander Kapteyn de bal wegwerken. Uiteindelijk viel de gelijkmaker na een goede actie van Jesper Aal, die na de paal 
te hebben geraakt in tweede instantie wel scoorde. Nog geen minuut later maakte Joep bovendien de 3-2! 

Zou het FC Twente dan weer niet lukken om punten te pakken? Het antwoord is nee, want in de slotminuut sleepte 
Sander het verdiende punt in de wacht! Een gelijkspel dat voelde als een overwinning. Helaas niet voor Ajax, te meer 
omdat PSV nu verder uitloopt. 

 



 
Een punt voor FC Twente! 

 

GROEP B: MANCHESTER UNITED - AC MILAN 2-4 

Lees ook het berichtje van de gluurpiet! 

Omdat Jord ziek was mocht Manchester United vandaag weer een nieuwe aanwinst verwelkomen: Fabian Rudde. In de 
met 5-0 gewonnen wedstrijd tegen Barcelona liet hij zich al behoorlijk gelden. AC Milan verloor zijn eerste wedstrijd 
vanochtend van Chelsea, de eerste nederlaag sinds 11 oktober! 

Het was duidelijk dat Milan niet erg blij was met dat verlies. Gebrand op een goed resultaat probeerden de jongens in 
het roodzwart snel te scoren. Dat lukte nog niet meteen, want het eerste wapenfeit van Dion Tuitert strandde tegen 
de paal en ging vervolgens naast. Daan Stam (Manchester) vroeg hierop aan zijn leider: "Moeten wij nu op deze goal 
scoren?" Het was maar goed dat hij het vroeg, je weet immers nooit. 

Anna van Rhee mocht intussen de bal weer in het spel brengen vanaf de doellijn. Dat ging helaas niet helemaal zoals 
ze bedoelde, want na een aanloop stapte Anna bovenop de bal en gleed daardoor uit. Best grappig om te zien, maar 
de bal was weer in het spel en Dion kreeg zomaar een vrije kans: 0-1. 

 
Anna maakt een uitglijder! 

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


Dion scoorde ook het tweede doelpunt en zorgde ervoor dat Pim Saathof AC Milan op een 0-3 voorsprong kon zetten. 
Een gespeelde wedstrijd? Nee hoor, want pas hierna begon het bij Manchester te lopen. 
Nick Mulder maakte bijna de 1-3 na een lange dribbelactie, echter Dion gleed de bal net voor hem over de achterlijn. 
Hierna was het weer even Milan dat aanviel, maar tot drie keer toe wist Nick een bal voor het doel weg te schieten. 
De laatste van die drie was zo goed geplaatst dat de bal voor de voeten van Daan kwam. Hij mocht het dus afmaken 
en deed dat dan ook. 

 
Daan en Jardi 

Uit een hoekschop van Sam Spikker scoorde Nick kort voor tijd de 2-3. De spanning was helemaal terug en ook het 
geloof bij Randy, Fabian, Anna, Daan, Nick & Sam. Wordt het 3-3? 
Het had best gekund, ware het niet dat Milan de tegenstander was. Aanvallen, aanvallen, aanvallen, maar 

uiteindelijk werd de counter United fataal. Want als een echte Italiaan vertrouwde Milanspits Pim op de verdedigende 
kwaliteiten van Jardi, Duuk, Jorn en Dion. Toen laatstgenoemde eindelijk de bal onder controle had, deze 
vervolgens een lel gaf (het was trouwens wel een goede pass hoor), hoefde Pim alleen nog maar binnen te schieten. 
Eindstand 2-4! 

 



 

 


