
F-League 19 september 2009 
 

Op 19 september 2009 begon onze jongste jeugd aan het alweer 3e seizoen van de F-League. De doorstroming van 
ruim 15 pupillen naar de F-jeugd betekent dat we met een flink uitgedunde groep zijn gestart. Dat mocht de pret 
echter niet drukken, en wie weet melden zich de komende weken weer nieuwe talenten aan! 
Een nieuw seizoen, andere samenstelling van teams en begeleiders; het is even wennen. Zo ook voor de 
toeschouwers, want wat was het toch vertrouwd om bijvoorbeeld Daan te zien in het rood-wit van FC Twente. Of Alex 
in de kleding van Barcelona. Wat dat betreft is er weinig verschil met de transfers van Káká, Christiano Ronaldo 

of Huntelaar! Maar of zij ook weleens tikkertje doen? Ik vraag het me af. Dan boffen onze mini's maar! 

 
Tikkie! 

Na lekker uitgeraasd te zijn, begonnen de spelers van Lazio en Dortmund met een dribbeloefening vol hindernissen en 
de Barça- en Twentespelers met een mikvorm. Hieronder zijn alle spelers geconcentreerd aan het werk! 

 
Cas Blankhorst 



 
Damian Meenhuis 

 
Inge van der Dussen 



 
Jord Evers 

 
Jorn Bessembinder 



 
Tieme Mars 

 
Daan Stam 



 
Senna Olsman 

 
Esmeé Pieper 



 
Jardi Tibbe 

 
Alex van de Werfhorst 



 
Stef ter Halle 

Oefening baart kunst! Dat bleek maar weer eens tijdens de wedstrijdjes vanochtend. Want er werd wat afgedribbeld 
en gemikt, er vielen veel doelpunten, je zag leuk samenspel en er was volop spanning! 
Zo werden de eerste twee wedstrijden allebei pas in de slotfase beslist. Bij Lazio - Dortmund stond het lange tijd 3-3, 
maar scoorden de geelzwarten in de laatste minuten nog tweemaal. 
De ontmoeting tussen Twente en Barcelona verliep nog spannender. Pas in de allerlaatste seconde werd het winnende 
doelpunt gemaakt door Barcelona, 1-2! 

 
Stef houdt Jorn van de bal 



 
Jord mag de bal in het spel brengen 

 
Cas en Jardi proberen Damian uit te spelen 



 
Tieme jaagt op Damian (balbezit) 

In de tweede wedstrijd van vandaag waren de teams opnieuw aan elkaar gewaagd. Twente versloeg Dortmund met 3-
1, waardoor beide clubs vanochtend dus één keer wonnen en verloren. Barcelona rekende tot slot af met Lazio Roma. 

Met zes uit twee een prima start voor de Spanjaarden deze competitie. Lazio Roma bleef jammer genoeg puntloos 
vandaag. 

Gezien de ervaringen uit vorige seizoenen een grote kans dat de vlag er volgende week weer heel anders bijhangt. 
Het beloven in ieder geval weer leuke zaterdagochtenden te worden dit najaar! 

 
Twente had Inge deze wedstrijd uitgeleend aan Dortmund 



 
Jorn en Senna maken het Daan lastig 

 
Wie wint het duel: Jardi of Stef? 



 
Gevaar voor het Lazio-doel. Jardi ruimt op! 

 


