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De laatste speeldag, en de strijd om het kampioenschap is nog niet gestreden. Voor aanvang zijn AC Milan (Groep A) 
en Ajax (Groep B) koploper, maar Borussia Dortmund en Lazio Roma strijden nog volop mee voor de titel. En laat nu 
net die laatste twee de tegenstanders zijn in de eerste wedstrijdjes van vandaag. Daarnaast ... ook niet onbelangrijk, 
speelden overige teams in hun openingswedstrijd tegen de naaste concurrent om de derde plaats. 
Het onderlinge treffen tussen Milan en Dortmund eindigde in 2-7, waardoor de Duitsers AC Milan met twee punten 
voorbijgingen. In de B-groep won Lazio van Ajax, en dus hebben beide teams nu een gelijk puntenaantal. Nog steeds 

geen duidelijkheid! 
Heracles Almelo won de strijd om de derde plaats van een gehavend Manchester United. FC Twente en FC Barcelona 
stelden die beslissing uit tot het laatste duel door gelijk te spelen. 
De tweede ronde maakte AC Milan duidelijk dat het op de laatste wedstrijd aan zou gaan komen. Een 
monsteroverwinning was er op United (grootste zege ooit in de F-League), terwijl Dortmund Heracles maar nipt wist 
te verslaan. Het verschil blijft dus twee punten. 
Groep B was zich ondertussen op een heel andere manier aan het opladen voor de beslissingswedstrijd. Zo werd een 
dribbeloefening gedaan waarbij eerst een verdediger uitgespeeld moest worden om vervolgens op doel te kunnen 
schieten. De andere helft deed een potje voetbalsjoelen: dat ging zo goed dat bijna iedere poging 4 punten waard 
was! 
Dan de finalewedstrijden ... Op veld 1 Dortmund - Manchester: een duidelijke 5-0 zege. Op veld 2 AC Milan - 

Heracles: een spectaculaire en onbesliste 6-6. En dus is Borussia Dortmund de kampioen van dit voorjaar! 
De gelijke uitgangspositie in Groep B betekende dat Ajax en Lazio geen steekje mochten laten vallen, want dan zou de 
ander automatisch kampioen zijn. Maar beide wonnen, en kwamen daarmee op 37 punten, en dus moest het 
doelsaldo de doorslag geven. Die bleek in het voordeel van de Italianen: Lazio Roma kampioen! 

 
Groep A 

 
Groep B 

Gelukkig was het voetbalgebeuren vandaag maar bijzaak, want de kinderen wisten heel goed dat hen na afloop van 
de laatste speelronde nog wat te wachten stond in het clubgebouw. 
Voor de officiële afsluiting kon beginnen werd Manchester United in het zonnetje gezet door de activiteitencommissie. 
Zij waren namelijk de grootverdieners van de F-League-teams tijdens de sponsorloop! 



 
Een beloning voor 'grootverdiener' Manchester 

Hierna werd er met plezier gekeken naar en gelachen om onze talentjes op RTV Oost en een foto-overzicht van dit 
seizoen. Tussendoor een lekker patatje eten en toen waar het echt om ging, de huldiging! 

Eén voor één mochten de teams naar voren komen om de voetbaldiploma's, een beeldje als aandenken, en applaus in 
ontvangst te nemen. Applaus was er ook voor de leiders Dennis, Gert, Hans, Harry, Daniëlle, Gill, Leonie en Lisanne! 
Nogmaals dank! 

 
De voetbaldiploma's 



 
Een beeldje ter herinnering 

Al met al een waardige afsluiting van het tweede seizoen van de F-League. De jongens uit Groep A gaan na de zomer 
beginnen aan het 'echte' werk in de 7-tegen-7-competitie. In een nieuw seizoen van de F-League zullen de sterren uit 

Groep B weer te bewonderen zijn, hopelijk aangevuld met veel nieuw talent! 

 
Manchester United: Tieme Bolte, leider Hans Beuze Gijs Hommes & Twan Beuze. 

(Dion Tuitert ontbreekt) 



 
Heracles Almelo: Jesper Hoogenkamp, Mike Gescher, Daan Pas, Stef Hegeman (achter Harry Hegeman) 

 
AC Milan: Sam Spikker, Max Podt, Pim Saathof & Simon Hegeman (achter Dennis van Leeuwen) 



 
Borussia Dortmund: Philip Mengers, Ruben van den Brink, Nick Mulder, 

Jordin Konijnenbelt & Tim ter Hedde (achter Gert Mulder) 

 
FC Twente: Daan Stam, Anna van Rhee & Inge van der Dussen (achter Leonie Verduin) 



 
FC Barcelona: Rowan van der Heide, Alex van de Werfhorst, Stef ter Halle & Jardi Tibbe 

(achter Gill van de Werfhorst) 

 
Ajax: Esmeé Pieper, Tieme Mars, Jord Evers & Joost Berendijk (achter Lisanne Dikkers) 



 
Lazio Roma: Jorn Bessembinder & Damian Meenhuis (achter Daniëlle Wippert). 

Cas Blankhorst ontbreekt. 

 
 


