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De vorige speeldag dateert alweer van twee weken geleden, de vakantie is voorbij, en dus werd er om half tien met 
frisse moed begonnen aan de laatste fase van deze voorjaarscompetitie. En het leuke is dat er nog niets is beslist!De 
meivakantie had de jongens van AC Milan zichtbaar goed gedaan, want geen enkele wedstrijd winnen (zoals de vorige 
speelronde) mocht niet nog een keer gebeuren. Dus werden vandaag de koppies bij elkaar gestoken, gingen de 
neuzen dezelfde kant uit en werd er als vanouds gevoetbald. Resultaat: 7 punten en weer op 1! 
Borussia Dortmund is z'n koppositie dus weer kwijt. De jongens van Gert Mulder beleefden van alles wat: gewonnen, 

gelijkgespeeld en verloren, maar bovenal werd er plezier gemaakt! Het verschil met Milan is slechts een puntje en dus 
belooft de ontknoping volgende week een ware thriller te worden! 
Spanning is er zeker niet alleen bovenin, want ook Heracles Almelo en Manchester United voeren onderling een 
boeiend gevecht! Na 25 april was er een voorsprong van 3 punten in het voordeel van de Engelsen. Vandaag heeft 
Heracles door een overwinning en gelijkspel dat verschil weggepoetst, en hebben beide teampjes nu een gelijk 
puntenaantal. Omdat Heracles een beter doelgemiddelde heeft was het opnieuw stuivertje wisselen in de stand, en 
dat was zeker niet de eerste, maar wel de vijfde keer deze competitie! 

 
Clash tussen Daan Pas & Simon Hegeman 

 
Tieme Bolte haalt onverwoestbaar uit 



 
Stef Hegeman is niet van de bal te krijgen 

 
Ruben van den Brink 

 
Stef Hegeman & Gijs Hommes 



 
Jordin Konijnenbelt (rechts) probeert de bal te veroveren van United 

 

GROEP B 

In Groep B was het wekenlang ongekend spannend, en hoewel er nog niets vaststaat, worden de onderlinge 
verschillen wel ietsje groter. De teams lijken de lijn van de afgelopen weken door te trekken en dat betekent dat niet 
langer alle teams elkaar in zicht hebben. 

Ajax won vandaag tweemaal. Geen tegenstander kon hen dat nadoen en zo verstevigde de nummer 1 zijn positie. 
Lazio Roma ligt echter nog steeds op de loer. Want met 3 punten minder en het onderlinge duel in het vooruitzicht zal 
de seizoenswinnaar op 16 mei bekend worden. 
FC Twente snoepte na de nederlaag tegen Ajax nog een puntje bij Lazio weg en krijgt daardoor Barcelona weer in het 

vizier. Of zij de Spanjaarden volgende week voorbijstreven ... het zou zomaar kunnen! 
FC Barcelona pakte geen punten vanochtend, helaas ... Maar de Catalanen hebben zich daar al lang bij neergelegd en 
hebben een heel ander doel voor ogen, want na de winst afgelopen najaar willen zij opnieuw 
de penaltybokaal winnen! Vandaag werd de eerste positie heroverd op FC Twente en ook overall (Groep A 
meegerekend) zijn de meeste strafschoppen benut. 

Wie onze mini's nog een keer wil zien voetballen dit seizoen, heeft daar volgende week van 9.30 - 10.30 uur de 
laatste kans toe. Het tweede seizoen van de F-League wordt dan afgesloten ... en dat belooft weer een heel feest te 
worden! 

 
FC Barcelona of De Zweef? 

https://www.dezweef.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=821&Itemid=490


 
Inge van der Dussen en Jord Evers 

 
Een poeier van Cas Blankhorst 

 
Scrimmage voor het Barça-doel 



 
Polonaise??? 

 
Jardi Tibbe in duel met Jorn Bessembinder 

 
Het duo Jord en Daan weet hoe je donderjagen moet 



 
Tieme Mars voert een dribbeloefening uit 

 
Stef ter Halle 

 


