
F-League 25 april 2009 

Na de deelname van het team uit Rijssen verleden week, was er vandaag weer eens een normale speelronde in een 
zoveel mogelijk vaste samenstelling van spelers. 
De uitslagen waren best verrassend te noemen, zeker omdat koploper AC Milan geen enkel punt wist te pakken. 
Dortmund profiteerde hiervan en nam Milans koppositie over. Manchester United deed vandaag eveneens goede zaken 
met twee overwinningen, waardoor de laatste plek eindelijk weer eens verlaten werd. Heracles Almelo zakte dus een 

plekje, maar wist gelukkig wel een duel te winnen vanochtend. 
Wanneer naar de stand gekeken wordt, lijken de onderlinge verhoudingen vrij duidelijk: AC Milan en Dortmund 
vechten om de eerste plaats, terwijl Manchester en Heracles verwikkeld zijn in de strijd om plek 3. Wat de stand 
echter niet laat zien, is hoe de huidige puntenaantallen in deze competitie tot stand zijn gekomen. Het is dan ook best 
leuk te zien hoe en wanneer de teampjes hun punten hebben behaald, vandaar onderstaande grafiek. 

 
Hoe ontwikkelen de teams in Groep A zich? 

Zo is na een mindere periode de stijgende lijn van Manchester in de afgelopen weken duidelijk terug te zien. Net als 
de positiewisselingen in de stand, die te herkennen zijn na elke kruising van twee lijnen. Wanneer er geen punten 
gehaald zijn op een speeldag zie je een horizontale lijn. 
Hoe zich dit in Groep A verder ontwikkelt is pas op 9 mei te zien! Volgende week wordt er een keertje niet gespeeld in 
verband met de schoolvakantie. 

 
Ruben v/d Brink is Tim ter Hedde (normaliter teamgenootjes) te snel af 



 
Mike Gescher en Jordin Konijnenbelt 

 
Philip Mengers, vandaag in het roodzwart 

 



 
Pim Saathof zet een sliding in 

 
Nick Mulder (links Stef Hegeman) 

 



 
Dion Tuitert, Simon Hegeman en Tieme Bolte 

 

GROEP B 

De ongekende spanning in Groep B moest en zou vandaag vervolgd worden. De vraag was alleen hoe? Want door de 
afwezigheid van twee Barcelona-spelers bleef er nog maar eentje over. Maar gelukkig was Rowan er vandaag en wilde 
ook oudgediende Esmeé vanochtend Alex helpen de strijd aan te gaan. 

Ondanks het harde werken en het vele verdedigende werk, waren de andere teams toch net een maatje te groot voor 
Barça. Helaas geen punten dus. Ajax, dat zogezegd Esmeé uitleende, wist hier wel raad mee, en gaat nu alleen aan 
kop. 
Lazio Roma pakte vandaag maar liefst zes punten en steeg door naar plaats twee. Wat hebben de jongens in het 
lichtblauw een geweldige opmars gemaakt! FC Twente bezet nog steeds de vierde plaats, maar is wel op de weg 
terug. Met nog twee speeldagen (4 wedstrijdjes) te gaan kan het dus nog alle kanten op in Groep B. 

 
Het competitieverloop in de ongekend spannende Groep B! 

De grafiek van Groep B geeft een goed beeld van de opmars van Lazio Roma. Zo leken zij eerst achter te blijven bij 
de rest, maar door een ongekende achtervolging wordt momenteel de 2e plaats bezet. 
Opvallend is ook het competitieverloop van FC Twente, dat tot speeldag 4 aan kop ging, daarna 3 weken geen punt 
behaalde en zakte naar plek 4, maar sinds verleden week weer volop meedoet. 

Barcelona heeft juist in de laatste weken weinig punten gepakt. Kanttekening hierbij is dat er geregeld speler(s) 
verhinderd waren. Ajax, tot slot, lijkt het meest constant te presteren en dus (?) staan zij voorlopig bovenaan. Of dat 
over twee weken nog steeds het geval is? We zullen het zien ... 



 
Ajax: Jord Evers, Joost Berendijk & Tieme Mars 

 
Jord vastgeklemd tussen Jorn Bessembinder en Damian Meenhuis 

 
Jorn 



 
Een benutte penalty van Alex v/d Werfhorst 

 
Het Twentetrio Daan Stam, Anna van Rhee & Inge v/d Dussen 

 
Rowan en Alex 



 
Damian gaat scoren ... 

 
... en dan mag Tieme Mars de bal uit de touwen halen. 

 


