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Nauwelijks bekomen van alle herkenning op straat na de vertoning van de F-League op TV Oost, waren onze jongste 
sterspelers vanochtend weer op en top geconcentreerd om het beste uit zichzelf en elkaar te halen.In Groep A is de 
race om de titel nog lang niet gestreden! Met nog 5 speeldagen te gaan (we zijn dus net over de helft) lijken de 
kansen op het kampioenschap voor Borussia Dortmund met de week groter te worden. Zelf tweemaal winnen en een 
gelijkspel waren genoeg om koploper AC Milan tot op één punt te naderen. De rood-zwarten zullen de komende weken 
dus tot het uiterste moeten gaan om deze voorsprong te behouden. 

Heracles had evenals Dortmund ook een perfecte ochtend met twee overwinningen en een 4-4 gelijkspel. Bovendien 
wisten alle spelers hun doelpuntje mee te pikken! Manchester had het helaas niet makkelijk vandaag, hoewel er in de 
eerste twee wedstrijdjes nog best leuk werd meegedaan. De pech was vooral dat er niet gescoord kon worden, terwijl 
de tegenstanders dat wel deden (en soms nog uit de meest wonderlijke posities ook). Vooral in het laatste wedstrijd 
bleek het moeilijk met z'n allen de strijd aan te gaan. 

 
Dion Tuitert & Max Podt 

 



 

 
Na de teambespreking is er tijd voor een dolletje 

 
Dennis spreekt Simon en Pim toe 



  
Daan Pas en Jesper Hoogenkamp (die z'n doelpunt viert) 

 
Manchester United heeft er flink de balen in 

 

GROEP B 

Nu alle teams in Groep B elkaar 4 keer getroffen hebben is het tijd de tussenbalans op te maken. Maar ja, wat kan er 
voor nuttigs gezegd worden over het verloop van de competitie in deze groep: spannend is het in ieder geval elke 

week, en dus ook vandaag. 

Omdat vanmorgen alle vaste coaches verhinderd waren, stonden er vier prima invallers aan het roer. Naast de 
fanatieke beoefening van de spelletjes was er in geen enkele wedstrijd een bovenliggende partij aan te wijzen. Alle 
duels werden zoals zo vaak beslist met slechts één doelpuntje verschil. 

Voor FC Barcelona, dat verleden week de koppositie van FC Twente overnam, viel het dubbeltje vandaag tot twee keer 
toe de goede kant op. Twente daarentegen greep tweemaal naast de winst en zakte daardoor naar de derde 
plaats. Ajax en Lazio Roma wonnen allebei een keer. Dat belooft nog heel wat voor het vervolg van deze competitie! 



 

 
Cas Blankhorst op de hielen gezeten door Inge v/d Dussen 

 



 
De strafschop van Jord Evers 

 
Een teleurgesteld Twente na de 2e nederlaag 

 
Damian Meenhuis 



  
Randy Kienhuis & Anna van Rhee 

 


