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GROEP B: MANCHESTER UNITED – BARCELONA 0-4 
Er wordt al ruim twee maanden gevoetbald, maar nog steeds mogen we nieuwe gezichten verwelkomen in de F-jeugd. En 
omdat er vandaag enkele spelers afwezig waren konden de ontstane lege plekken direct ingevuld worden. Zo werd 
Manchester United vandaag versterkt met Randy Kienhuis en kreeg Barcelona fantastische hulp van Liam Hilberink. 
Omdat ook Barca-coach Gill van de Werfhorst ontbrak had Stef ter Halle zijn tante Ingrid gevraagd deze taak over te nemen 
en dat pakte zeker niet verkeerd uit. Barcelona had er zin in vandaag en liet van het begin zien dat Manchester geen 
gemakkelijk kwartiertje kreeg. Met name debutant Liam Hilberink viel op door twee vroege doelpunten. 

 
Liam Hilberink (tweede van links) viert feest met zijn teamgenoten na de 0-2 

  
Een 2-0 voorsprong is altijd lekker, gespeeld is de wedstrijd dan echter nog niet. Manchester probeerde natuurlijk wat terug 
te doen, maar wist niet voor het doel van Barcelona te komen. Hard gewerkt werd er wel door Anna, Daan, Jord, Nick en 
Randy. Toch kon de 0-3 niet voorkomen worden. 
Esmeé, Gijs, Liam en Tieme juichten uitbundig na dat doelpunt, maar geen van allen was zo zelfverzekerd als Stef die met 
zijn uitspraak "Wij zijn goed hè?" de lachers op zijn hand had en het wedstrijdbeeld perfect samenvatte. Zelfs de 
Manchesterfans konden deze opmerking wel waarderen, want Barcelona was goed vanochtend! Liam scoorde in de slotfase 
nog zijn vierde doelpunt en bepaalde daarmee de eindstand op 0-4. 
  

 
  



 
  

 
GROEP A: PSV - AJAX 1-1 

  

In groep A lijkt de strijd om het kampioenschap zich af te tekenen tussen Ajax en PSV. Zeker na het puntverlies van 
PSV op de vorige speeldag is het ongekend spannend, want Ajax naderde tot op één punt. 
Ajax won de eerste wedstrijd vandaag van het nog puntloze Twente met 3-0, terwijl PSV Heracles nipt met 2-
1 versloeg. Een goed uitgangspunt dus voor aanvang van deze klassieker. 
Koploper PSV begon fel aan de wedstrijd en benutte de eerste de beste kans om de 1-0 op het scorebord te zetten. 
Mike Gescher was de doelpuntenmaker. 
  

 
  

Ajax gaf zich nog niet gewonnen en had hierna ook het betere spel in huis. Scoringsmogelijkheden bleven in eerste 
instantie uit, maar naar gelang de wedstrijd vorderde werd PSV steeds meer tot verdedigen gedwongen. 
Een ongelukkig moment voor Ajax was het tot tweemaal toe raken van de paal in één aanval door Joep ten Berge en 
Jesper Aal. Gelukkig zette laatstgenoemde met een afstandsschot de stand even later wel op 1-1. 
Na de gelijkmaker was de wedstrijd wel gespeeld en leken beide teams tevreden met het behaalde punt. 
  



 
  

 
Zelfs een doelpunt vier je met je tegenstander! 

  

 
Met z'n allen wachten op een hoekschop 
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