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GROEP A: PSV – HERACLES ALMELO 2-0 

Vorige week leed PSV een gevoelige 3-1 nederlaag tegen Ajax en verspeelde het daardoor bovendien de koppositie. 
Heracles wist toen zelfs niet één wedstrijd te winnen, maar liet in de eerste wedstrijd vandaag tegen Ajax (2-1 winst) 
al zien weer in goede vorm te zijn. Een interessante ontmoeting dus. 

De eerste minuten van de wedstrijd gaven beide teams elkaar weinig ruimte, maar ook pingpongvoetbal van 
een zwartwit en roodwit gekleurd kluitje is soms schitterend om te zien. Geduw, getrek, vallen, opstaan, met z'n allen 
schoppen op een bal, of het nu raak is of niet, het hoort er allemaal bij. 

 

Na vier minuten kreeg Heracles een hoekschop. Doorgaans een mogelijkheid om bij het doel van de tegenstander te 
komen, zo niet deze keer. De bal werd namelijk richting het middenveld gespeeld waar PSV'er Delano Wippert er wel 
raad mee wist. Zonder een speler van Heracles tegen te komen kon hij de 1-0 in het doel dribbelen. 

 
Tijn en Pepijn trappen af! 



Helaas voor Heracles, want de eerste de beste kans was dus direct raak. Ook Mike Gescher moet dat gevoel van 
medelijden hebben gehad toen hij de 2-0 op het scorebord kon zetten. Opnieuw kreeg PSV vrije doorgang richting het 
Heraclesdoel. En waar iedereen het doelpunt al telde en er zelfs gejuicht werd, kon Mike vanaf één meter niet scoren. 
Zijn lobje kwam op de lat en verdween uiteindelijk achter het doel. Feit blijft dat deze gemiste kans waarschijnlijk 
spectaculairder was dan de eigenlijk verwachte goal. 

 
Mike baalt als een stekker! Luka trouwens ook! 

Voor Heracles probeerden Pepijn Hegeman en Tijn Poortman iets terug te doen, maar in de PSV-muur kon maar 

moeilijk een gaatje gevonden worden. Verdedigend deden beide jongens, geholpen door Danique Glaubitz, Stan 
Westendorp en Stef Verver, het beter door enkele gevaarlijke schoten onschadelijk te maken. Toch kon Delano 
uiteindelijk de 2-0 scoren. Vlak voor tijd ging een schot van Luka de Booy nog rakelings langs het doel. 

 

Door deze overwinning van PSV (en later ook die op Ajax) zijn zij de nieuwe nummer 1 op de ranglijst. Ook Heracles 

boekte vandaag goede resultaten dankzij de winst op Ajax en FC Twente. Benieuwd hoe het volgende week weer 
loopt! 



 

 

 

GROEP B: FC BARCELONA – CHELSEA 4-3 

De laatste wedstrijd vandaag in groep B ging tussen FC Barcelona en Chelsea. Barça had eerder verloren van Milan en 
gewonnen van Manchester. 
Chelsea had er vorige week niet veel zin in, maar na een 'donderspeech' van leidsters Leonie en Daniëlle was het 
goede gevoel vandaag terug. De punten werden gedeeld met United en nipt verloren met 2-1 van AC Milan. Dit duel 
kon dus alle kanten op! 



Na het beginsignaal stormden de tien voetballertjes van Barcelona en Chelsea enthousiast op de bal af. Wie is er het 
eerst? Liam Hilberink (Barcelona) bleek de snelste en bracht de bal aan het rollen. 

 
Chelsea probeert de bal als eerst te bereiken! 

Liam was ook vandaag van grote waarde voor Barcelona en zette zijn team binnen drie minuten op een 2-0 
voorsprong. Chelsea was even teleurgesteld, maar gelukkig gaven de jongens nog niet op. Dat was maar goed ook, 
want balverlies op het middenveld bij Barça leidde de 2-1 in. Tieme Bolte was de kaper op de kust en kon makkelijk 
binnenschieten. 

 

Hierna leek Barcelona de wedstrijd te gaan beslissen, ware het niet dat Simon Hegeman dat in de weg stond. Met de 

punt van zijn schoen kon hij de bal net voldoende van richting veranderen en tot hoekschop verwerken. In plaats van 
3-1 bracht diezelfde Simon even later de spanning terug door 2-2 te scoren. 

Dat niemand kon voorspellen hoe deze wedstrijd af zou lopen bleek halverwege toen Chelsea zowaar 2-3 voor kwam 
te staan. Had Barcelona eigenlijk geen vrije trap moeten krijgen? Twijfel was er wel, maar de scheidsrechters besloten 

van niet. En zo profiteerde Tim ter Hedde van deze mogelijkheid door het derde Chelsea-doelpunt te maken. 



 

Nog vier minuten te spelen voor het laatste fluitsignaal. Zou Chelsea eindelijk weer eens winnen? De spanning was om 
te snijden, ook op de volgestroomde tribune. En toen ... toen was daar weer Liam die eerst de gelijkmaker scoorde en 
in de slotseconden samen met Alex, Cas, Esmeé en Stef wonder boven wonder drie punten uit het vuur wist te slepen. 

Al met al een geweldige wedstrijd die eigenlijk twee winnaars verdiende! 

 
De punten zijn binnen ... en dat mag gevierd worden! 



 

 

 


