
F-League 1 november 2008 

GROEP A: HERACLES ALMELO – FC TWENTE 2-3 

Na twaalf gespeelde wedstrijden nog steeds geen punten gehaald. Menig team zou de handdoek al lang in de ring 
hebben gegooid, zo niet FC Twente! Met frisse moed werd er vanochtend dan ook begonnen aan de vijfde speeldag 
waar Heracles Almelo de eerste tegenstander was. Eerdere confrontaties tussen de twee werden meestal net 
gewonnen door Heracles, en misschien was juist dat de reden dat de jongens van Dennis van Leeuwen vanochtend 
kansen roken! 

 

Twente begon het duel veelbelovend door in de eerste minuut de score te openen. Nog bijna niemand had de bal 

geraakt toen Niels Oogink het net al wist te vinden. Een beter begin kon Twente zich niet wensen en de voorsprong 
gaf vertrouwen voor het vervolg. 
Niels zelf kreeg ook vleugels van het eerste doelpunt, want de 0-2 en 0-3 kwamen ook op zijn naam te staan. Vooral 
het derde doelpunt was bijzonder door de wonderschone solo die er aan voorafging. Vanaf de linksbackpositie wist 
Niels namelijk drie Heraclesspelers uit te spelen en zodoende voor het doel te verschijnen. 

 
Niels Oogink viert de 3-0 voorsprong met Ruben Oppedijk 



Deed Heracles dan helemaal niets terug? Jawel, maar pas na de 0-3 achterstand, en toen leek het leed al geschied. 
De eerste echte doelpoging belandde tegen de paal en kwam van Pepijn Hegeman. Tijn Poortman was even later 
gelukkiger in de afronding en scoorde wel de 1-3.Drie minuten voor tijd voorkwam een perfecte sliding van Twente-
speler Sander Kapteyn dat Heracles de spanning terugbracht. Het werd in de slotminuut nog wel 2-3 via Tijn, maar 
dat was te laat om Twente van zijn eerste zege af te houden. 

 
Tijn Poortman (achter Philip Mengers) 

De blijdschap bij Twentespelers Twan, Philip, Ruben, Sander en Niels was enorm nu er eindelijk gewonnen was. 
Gefeliciteerd jongens, een verdiende overwinning! ... en Niels, ook al was je een klein beetje ziek, het was maar 
goed dat je meedeed vandaag! 

 
Stef Verver en Ruben Oppedijk 



 

 GROEP B: AC MILAN – CHELSEA 5-1 

In groep B voert AC Milan de ranglijst stevig aan. En hoewel Chelsea de laatste weken Milan uit het oog verliest, is het 
tot op heden wel het enige team dat Milan heeft weten te verslaan. Zou het de Blues vandaag weer lukken toe te 
slaan?De eerste minuten leek het hier niet op, want AC Milan kreeg al snel de nodige kansen. Gelukkig voor Chelsea 
was "slidingkoning" Simon Hegeman er die zijn team tot twee keer toe wist te behoeden voor een Milanees doelpunt. 
Aan de andere kant lukte het Tim ter Hedde ook niet Chelsea op een voorsprong te zetten. Zijn schot ging net naast. 

 
Tim ter Hedde 

Helaas ... want zonder een portie geluk, hard werken en goed opletten red je het niet tegen het ijzersterke Milan. 
Waar Chelsea nog weleens afgeleid was (kletsen en donderjagen is ook best leuk, zeker na bijna een uur voetbal), 

bleef Milan wel opletten. 
Pim Saathof scoorde de openingstreffer uit een hoekschop. Dion Tuiterts voorzet werd direct door Pim ingeschoten. 
Zo'n mooi uitgespeeld doelpunt is zelden vertoond in de F-League! 

 



Dion zette de 2-0 op het scorebord en Gijs Hommes was goed voor het derde Milanese doelpunt. Simon probeerde 
Chelsea terug in de wedstrijd te brengen, maar zijn 3-1 bleek achteraf het enige Engelse doelpunt. 

 

Het laatste deel van de wedstrijd deden Duuk, Jorn, Gijs, Pim en Dion er nog een schepje bij bovenop en scoorden 
nog tweemaal. Pim maakte beide doelpunten en volmaakte daarmee een hattrick. 
De 5-1 was misschien nog wel mooier dan de 1-0. Een schitterende pass van Dion vanaf de eigen doellijn ging voorbij 
alle Chelsea-spelers, waarna het voor Pim een koud kunstje was het leer de touwen in te jagen. 

 

 


