
F-League 15 mei 2010 

Vorige week leek het kampioenschap eigenlijk wel beslist, de vraag was alleen nog wanneer die beslissing zou 
vallen? Heracles Almelo had na afloop immers een voorsprong van 10 punten op de nummers twee en drie, FC Twente 

en FC Barcelona. Ajax stond daar weer net een puntje onder.  
Voor Twente, Barça en Ajax zou er dus niets anders opzitten dan te vechten voor de tweede plek. Maar hoe anders 
kunnen de kaarten er uitzien na een nieuwe speeldag? 

 
Mikail 

 
Jardi en Sem 

De achtste speeldag was er zo één. Geheel onverwacht verloor Heracles vanochtend beide wedstrijdjes. Twente en 

Barcelona wonnen wel tweemaal en maakten daardoor gretig gebruik van de misstap van Heracles. Het verschil is nu 
geslonken tot vier punten, waardoor er nog drie teams zicht hebben op het kampioenschap! 



 
Lynn en Inge vechten om de bal. Jordy kijkt toe! 

 

 
Jordy en Inge 



Volgende week wordt de laatste officiële speelronde afgewerkt. Alle teams hebben elkaar daarna even vaak 
(6x) getroffen. Wel zo eerlijk, nietwaar! 

Voor Heracles zal één zege dan voldoende zijn. Wordt er gewonnen van Ajax of Barcelona dan zijn zij de verdiende 

kampioen! 
Twente en Barcelona zullen opnieuw alles uit de kast moeten halen en zeker tweemaal moeten winnen. Voor één van 
beide gaat dat helaas niet lukken, omdat in het eerste wedstrijdje al tegen elkaar wordt gestreden. 
Ajax mag dan wel geen kans meer maken op de hoofdprijs, in deze competitie weet je nooit wie van wie wint! 
Bovendien zal Ajax nog eenmaal alles geven om de koppositie in de penaltybokaal te behouden! 

 
Jordy en Damian vieren met coach Gill een doelpunt tegen Ajax! 

 
Alex in de verdediging tegen Jordy 

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


 
Alex en Jasper 'vechten' om de 1e paal bij een Barça-hoekschop! 

Komende week dus speelronde 9. Op 29 mei is er geen programma i.v.m. het Kas Woudsmatoernooi voor de C-jeugd, 
maar 5 juni komt de F-League voor het laatst bij elkaar. Die dag wordt het seizoen feestelijk afgesloten. Hoe precies 
blijft nog even een verrassing. Oké, een klein tipje van de sluier dan ... vergeet je paspoort niet mee te nemen! 

 
Jasper, Jordy en Mikail 



 
Stan, Daan en Jord 

 
Stan is Daan te snel af! 

 

 


