
F-League 28 maart 2009 

Het slechte weer leek onze mini's vanochtend niets te schelen, want toen klokslag half 10 het eerste balletje op het 
hoofdveld rolde roken de vier teams in Groep A nieuwe kansen in de wedstrijd tegen hun naaste concurrent. 
Op veld 1 barstte het geweld los tussen koploper AC Milan en de nummer twee Borussia Dortmund. Een enorm 
spannend potje voetbal dat door een arbitraire dwaling (zie ook Gerts verslag) onbeslist eindigde. Zo hij naderhand 
wel eerlijk toegaf, bleek de lichtelijk op Duitse hand zijnde scheidsrechter de regels niet meer precies te weten. Wel 

erg toevallig dat na de Serie A en de Bundesliga juist bij deze topper in de F-League een vermeend omkoopschandaal 
komt bovendrijven. Toch maar eens laten onderzoeken. 
De eerste wedstrijd op veld 2 ging tussen Heracles Almelo en Manchester United, en ook hier waren de belangen erg 
groot. Winnen de tukkers, dan staan ze 5 punten los. Wint Manchester, dan gaat het een puntje over Heracles heen. 
Eindelijk weer met een compleet team begonnen de Engelsen gretig aan het duel en dat leverde hen vrij snel de 0-1 
op. Heracles gaf zich natuurlijk niet gewonnen, maar kreeg ondertussen wel een tweede doelpunt om de oren. Omdat 
de 1-2 te laat werd gescoord trok Manchester vandaag aan het langste eind. Voor de stand in Groep A erg leuk 
natuurlijk. 
De overige vier wedstrijden waren gezien de uitslagen niet minder spannend, maar werden wel gewonnen door AC 
Milan en Borussia Dortmund. 

 
Duel tussen Nick en Simon (achtergrond Sam en Jordin) 

 
Teambespreking van Manchester United 



 
Dion Tuitert is weer terug! 

 
Mike Gescher haalt uit 

 
Sam Spikker ook! 



 
Pim Saathof passt op Max Podt 

 

GROEP B 

Verleden week werd al geschreven dat FC Barcelona en Ajax hard op weg waren koploper FC Twente te achterhalen. 
Vandaag was de dag dat de daad bij het woord gevoegd werd, want beide teams pakten vanochtend de volle winst 
tegen Twente. Een mindere dag dus voor FC Twente. Omdat Barça ook de wedstrijd van Lazio Roma won zijn zij de 
nieuwe koploper in Groep B! 
Voordat Barcelona officieel tot nieuwe lijstaanvoerder uitgeroepen kon worden was er nog wel enige onduidelijkheid. 
Op het wedstrijdformulier van Lazio Roma stond namelijk dat zij de Catalanen met 1-2 hadden verslagen. Was dat zo 
geweest, dan had Groep B nu 3 koplopers gehad en was Lazio de anderen tot op 4 punten genaderd. Hoe spannend 
wil je het hebben? 

Lazio mocht dan verloren hebben van Barcelona, het team won wel z'n eerste wedstrijdje met 1-3 van Ajax en doet 
nog steeds volop mee. De ranglijst geeft misschien een beetje een vertekend beeld weer, 10 punten achter op 
Barcelona en 7 punten verwijderd van Ajax en Twente. Let daarom ook eens op het aantal voor- en tegendoelpunten 
van de verschillende teams, want zoveel scheelt dat niet! 
De spelletjes van vandaag (1. dobbelsteen gooien en vervolgens mikken op het bijbehorende poortje, 2. 
oversteekspel met een afpakker) bleken overigens een goede voorbereiding op de wedstrijdjes (veel 1 tegen 1 
situaties en bikkelharde duels) en het penalty-schieten (ruim 75% raak vandaag tegenover zo'n 60% vorige week). 
Volgende week speeldag 6 en dan is dit superspannende seizoen van F-League alweer over de helft. Tot zaterdag 4 
april! 

 



 
Alex van de Werfhorst ziet Daan Stam aankomen  

  
Cas Blankhorst & Damian Meenhuis 

 
Tieme Mars & Jord Evers 


