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Volgend seizoen begint voor de meeste mini's het ‘echte werk’, en om dan goed beslagen ten ijs te komen zijn we nu alvast 
stevig aan het oefenen. Zo werd er vorige week woensdag tijdens de training voor het eerst geoefend op het spelen van een 
7-tegen-7-wedstrijd. Deze week kreeg dat een vervolg met een wedstrijdje tegen de mini’s van SVVN. 
Zoals alle begin moeilijk is, ging ook dat niet iedereen even gemakkelijk af. Want wat is het veld ineens groot, en wat duurt 
2x 20 minuten dan lang. De wedstrijd ging helaas verloren, maar belangrijker: er is al heel wat geleerd! 

Gisteravond stond de volgende activiteit op het programma; de sponsorloop. Bijna iedereen was aanwezig en wat zijn er 
samen kilometers rond het hoofdveld gesjouwd! 
Gelukkig doet een goede nachtrust wonderen en was er vanochtend weer voldoende energie om onder heerlijke 
voorjaarsomstandigheden de vijfde speeldag van de F-League af te werken. 

HERACLES ALMELO - FC BARCELONA 

Juist nu FC Barcelona verleden week tot op 1 punt was genaderd, moesten Jord Evers, Jorn Bessembinder en Stan Vrerink 

het met z’n drietjes doen. Bij koploper Heracles Almelo ontbraken namelijk Cas Blankhorst en Esmeé Pieper.  
Gelukkig voor hen was ook Barcelona niet compleet, alleen hadden Lynn Siero en Stef ter Halle wel het voordeel versterking 
te krijgen van onze drie nieuwste talenten: Colin Nederveld, Mike Eilders en Sem Geuzendam. 
Sportief als het Heracles-trio was mocht Barcelona met vijf spelers proberen hen voorbij te streven op de ranglijst. 

 
Het Barça-vijftal wachtend op het startsein! 

De wedstrijd begon pas na vijf minuten toen Sem namens Barcelona de bal in het spel bracht. Zijn uittrap kwam zo'n vijftien 
meter verderop eigenlijk niet eens op een gevaarlijke plaats terecht, ware het niet dat Jorn er zonder bij na te denken een 
loei tegen gaf. De bal belandde met een boog over alles en iedereen heen op de lat. 
Een minuutje later kreeg Jorn de bal opnieuw voor z'n voeten en had hij meer geluk. Met een geplaatst schot in de linkerhoek 
werd het 1-0. 

 
Maker van de 1-0, Jorn, in duel met Stef 



In de 8e minuut kreeg Heracles een corner die Stan mocht nemen. Zijn halfhoge bal kwam op de rechtervoet van Jord, die er 
met een volley 2-0 van maakte! Een schitterende goal, waarmee hij zelfs de fanatieke Barcelona-aanhang op de banken 
kreeg. 

 
Stan en Colin 

Na de aftrap leed Barcelona meteen balverlies, maar toch wist Lynn snel weer de bal te onderscheppen en deze in te leveren 
bij Stef. Stef passeerde een tegenstander en scoorde de aansluitingstreffer. 
Twee minuten later kreeg Stef door goed verdedigend werk van Colin en Mike opnieuw een kans. Zonder aarzelen schoot hij 
de bal in het Heraclesdoel, 2-2! 

 

Met nog drie minuten te spelen was moeilijk te zeggen wie in deze wedstrijd aan het langste eind zou trekken, maar als een 
duveltje uit een doosje dook daar ineens Jord op. Een droge schuiver gaf Barça het nakijken: 3-2! 



 
Jord juicht na de 3-2! Barcelona heeft het nakijken! 

Heracles mocht van geluk spreken dat het hierna niet alsnog de gelijkmaker om de oren kreeg, want in de laatste minuut 
waren er twee kansen voor Lynn die maar nèt naast gingen. Door de zege is Barcelona voorlopig weer op achterstand gezet 
... en wat was dat een opluchting voor Jord, Jorn en Stan! 

 

 

FC TWENTE - HERACLES ALMELO  

De tweede wedstrijd was een interessante ontmoeting omdat ook Twente het eerste wedstrijdje gewonnen had. Een geduchte 
tegenstander waar Heracles de handen aan vol kreeg... 

 
Jordy en Jord 



Vanaf het startsignaal liet Heracles merken dat Twente niet zou scoren vandaag. De heraclieden waren vooral bezig met de 
tegenstander, en wel op zo'n manier dat het leek alsof Twente de bal niet mocht krijgen. Nu mag dat natuurlijk ook niet, 
maar ja ... als je dan ook vergeet zelf wel te gaan voetballen, valt er natuurlijk nooit een doelpunt. 
Lekker elkaar in de weg staan, het zekere voor het onzekere nemen, weg met dat ding ... je zou bijna zeggen antivoetbal 
... en dat van de koploper? Maar ja, ook dat is onderdeel van het spel, en wanneer je geen doelpunten weggeeft verlies je 
zeker niet! 

 
Stan met Jordy na een stevig duel 

 
Jord wordt ingesloten door het Twente-trio Rowan, Jordy en Daan. 

Niet dat het verder zo'n saai duel was, want er was continu strijd. Veel kansen leverde het alleen niet op. Twente probeerde 
het nog enigszins en kreeg zijn grootste kans via Daan Stam die de bal vanaf de achterlijn net niet in het doel kreeg. 



 

In de 11e minuut kreeg Heracles bijna waar het zo naar verlangde, een doelpunt. Jorn wist het drukbezette middenveld te 
doorkruisen en liep alleen op het verlaten Twentedoel af. Hoe het afliep? 
Soms zeggen beelden meer dan woorden. De volgende foto laat zien waarom! 

 

Helaas geen 0-1, maar nu was dat ook teveel van het goede geweest voor Heracles. Zo eindigde de wedstrijd hetzelfde als 
die begon, 0-0, en dat komt niet vaak voor in de F-League! 

Hoewel Heracles zijn koppositie heeft versterkt, heeft het er met Twente zeker een concurrent bij. FC Twente volgt op 
slechts 5 punten en is vandaag bovendien naast Barcelona gekomen. Ook Ajax is nog niet afgeschreven, want met 7 punten 
uit de laatste twee speeldagen is de aansluiting in zicht! 

 
Rowan gaat Jorn voorbij 



 

 
Tieme en Jord 

 
Wedstrijdjes 1 tegen 1 



 
Ook Ajax-coach Dennis van Leeuwen doet mee 

 


