
F-League 21 maart 2009 

In tegenstelling tot vorige week wist AC Milan vandaag niet alle wedstrijden te winnen. Simon, Pim en Sam wonnen 
tweemaal en verloren het duel van naaste concurrent Dortmund. Laatstgenoemde team won wel drie keer en loopt 
daardoor 3 punten in op de Italiaanse koploper. 
Bovenin is het erg spannend dus, maar dat is het onderin ook! Heracles Almelo heeft Manchester United vanochtend 
namelijk voorbijgestreeft. Nul punten tegen Milan en Borussia Dortmund (wat een wedstrijd), maar wel een ruime 

overwinning op de Mancunians was daarvoor voldoende. 
De goede hulp van Dortmund-speler Philip Mengers werd er tot de laatste minuut hard gevochten. Het leverde de 
Engelse club helaas geen punten op. Naar horen zeggen zal Manchester volgende week, als het meezit en Dion weer 
van de partij is, op eigen kracht gaan meestrijden. 

 
Tieme en Gijs trappen namens Man. United af 

 
De Dortmund-vier: Tim, Nick, Jordin & Ruben 



 
Manchester op jacht naar de bal! 

 
Lukt het Simon Tieme de bal af te pakken? 

  
Penalty's: Pim 1-0, Tim 1-1 



 
Daan Pas omspeelt de Dortmund-defensie 

 

GROEP B 

In Groep B lijkt met de week de spanning op te lopen! FC Barcelona en Ajax zijn immers hard op weg koploper FC 
Twente te achterhalen, het verschil is na vandaag nog maar 3 puntjes. 
Zonder Anna, maar met Daan, Inge en Randy kon Twente de eerste wedstrijd niet winnen van het Ajaxblok Esmeé, 
Jord, Joost en Tieme. 
Ajax en Barcelona bewezen opnieuw niets voor elkaar onder te doen: weer een gelijkspel! Kijkend naar de stand pleit 
alleen het doelsaldo nog in het voordeel van de Spanjaarden, want daar werd vanmorgen tegen Roma flink aan 
gewerkt door Alex, Jardi, Stef en Rowan. 
Lazio Roma kon het goede voetbal van verleden week helaas geen goed vervolg geven en verloor tweemaal. Damian 
was wel terug, maar deze keer werd Jorn toch wel een beetje gemist. Met nog zeven speeldagen te gaan komen er 
nog volop kansen ... ook voor Roma! Tot volgende week! 

 
De aftrap: Inge en Randy 



 
Tieme scoort tegen FC Twente 

 
Jord met z'n favoriete schijnbeweging 

 
Strijd der titanen: Ajax - Barça 



 
Esmeé dribbelt op 

 
Penalty's: Twente - Lazio Roma 

 
FC Twente geniet van het mooie weer 

 


