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Door de afwezigheid van enkele spelers op de achtste speeldag kwam een telefoontje uit Rijssen deze week eigenlijk 
als geroepen. Met het verzoek of er eens een aantal mini's van vv RKSV in onze F-League mee konden spelen werd 
dan ook snel ingestemd. Zodoende verschenen vanochtend een viertal gretige Rijssense spelertjes in PSV-kleding om 
de krachtmeting met Borussia Dortmund, Manchester United en Heracles Almelo aan te gaan. Voor deze gelegenheid 
waren de spelers van AC Milan bij de andere teams ondergebracht.Het was best even wennen voor onze mini's, die 
nieuwe gezichten. Want normaal gesproken wordt er natuurlijk alleen met en tegen klasgenootjes en vriendjes 

gespeeld. Echte geheimen zijn er dan ook niet meer voor elkaar. 
Al met al een leuke ervaring dus, want zo zal het ook volgend seizoen zijn in de 'echte' competitie, waarin er uit en 
thuis tegen onbekende tegenstanders gespeeld gaat worden. 
Terugkomend op de wedstrijdjes liet het Rijssense gastteam zich goed gelden vanochtend: leuke spelers, die net een 
stapje verder zijn dan de onze, en een fanatieke aanhang. Het eerste duel tegen Dortmund werd met 4-0 gewonnen. 
Duidelijke cijfers zou je zeggen, ware het niet dat het erg lang duurde voor de 1-0 op het scorebord verscheen. Hierna 
was het hek van de dam! Toch een pittige kluif voor PSV. PSV won ook van Manchester, 7-0 maar liefst. De laatste 
wedstrijd tegen Heracles werd verloren met 4-2. 
Heracles dat dus als enige Nijverdalse team PSV versloeg was sowieso op dreef vandaag. Manchester en Dortmund 
werden met respectievelijk (schrik niet) 6-1 en 8-1 naar huis gestuurd. Het onderlinge treffen tussen Man. Utd en 
Borussia was met 5-1 een prooi voor laatstgenoemde. 

Een leerzame ochtend in Groep A, die volgende week weer in de normale opzet, zijn vervolg krijgt. Hoe het dan 
verloopt? ... Geen idee, maar koploper AC Milan zal het helaas een tijdje zonder Sam Spikker moeten stellen. 
Beterschap! 

 
Nick Mulder schiet tegen een PSV-been 

 
Simon Hegeman speelde vandaag voor Heracles 



 
Pim Saathof (in balbezit) & Max Podt droegen het rood van Man. Utd 

 

 
Twan Beuze zoekt een gaatje 



 
Mike Gescher & Jesper Hoogenkamp gecoacht door Harry Hegeman 

 
Gijs Hommes, Twan Beuze & Nick Mulder 

 



 
De strafschop van Sam Hegeman 

 
Dion Tuitert kon niet meedoen, maar keek wel toe 

 

GROEP B 

Hoewel Lazio Roma al weken in uitstekende vorm verkeert, werd vandaag definitief de aansluiting bij koplopers FC 

Barcelona en Ajax gevonden. Roma was overigens niet het enige team dat goede zaken deed, want ook FC Twente 
doet na een paar magere weken weer helemaal mee. Beide teams wonnen vandaag 4 punten, terwijl de 
lijstaanvoerders er slechts eentje meepikten ... en dus worden de verschillen alsmaar kleiner. De eerste wedstrijdjes 
tussen Twente en Barcelona, en Ajax en Lazio eindigden alletwee in een gelijkspel. Wat een spanning op veld 3 en 4! 
Hierna snel een spelletje doen, waarbij vanochtend het 1 tegen 1 duel centraal stond. Er werd dus lekker geoefend op 
het uitspelen van de tegenstander, maar ook op het concentreren op en afpakken van de bal ... en dat ging hartstikke 
goed! 
Zo bleek in ieder geval in de laatste wedstrijden. Op veld 4 versloeg FC Twente Ajax nipt met 1-0. Lazio won op veld 3 
met 4-1 van Barça. Jorn Bessembinder (Lazio Roma) scoorde bovendien z'n 25e doelpunt van deze competitie, zo 
werd van de kant geroepen! Zou er een speler zijn met meer goals? 



Voor de stand in Groep B kon het eigenlijk niet leuker vandaag: De koplopers blijven koploper, echter Ajax 
is Barcelona nu wel voorbij op doelsaldo. En Lazio en Twente lopen drie punten in, waardoor alle teams nu binnen zes 
punten van elkaar staan. 
Kijk je naar het doelgemiddelde, dan is het verschil nog kleiner: Ajax staat op +4, Barça op 0, Lazio ook op 0 en FC 
Twente op -4! 
Nog drie speeldagen te gaan, en hoewel de F-League pas een korte geschiedenis kent, kan nu al met recht gezegd 
worden dat dit het spannendste seizoen in Groep B ooit is! Het kan nog alle kanten op, zo ook volgende week weer. 

 
Stef ter Halle & Jardi Tibbe tussen de Twentedames Inge v/d Dussen & Anna van Rhee 

 
Jord Evers & Cas Blankhorst 

 



 
Daan Stam (Twente) probeert de bal te veroveren 

 

 
Tieme Mars en Esmeé Pieper (op de rug gezien) van Ajax 



 

 

 
De Barça-aftrap: Jardi & Stef 



 
Jorn Bessembinder viert z'n 25e goal met Damian Meenhuis 

 

 


